ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 5 DE MAIG DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 4-0108002 2017
Data: 05/05/2017
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

10/05/2017 ALCALDESSA
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10/05/2017 SECRETARIA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors i Regidores:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 5 de maig de 2017, es constitueixen, al Saló
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública ORDINÀRIA, per a tractar els assumptes de l’ordre
del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

[OTR.PIE]
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3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2016
4.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT
5.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT DE
VILADRAU - ÚS CÀMPING
6.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC AMB LA JUNTA DE
COMPENSACIÓ SECTOR 2 DE LES GUILLERIES.-

10.- PRECS I PREGUNTES.
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9.- MOCIÓ DE "L'ATERNATIVA VILADRAU" PER A REGULARITZAR LA
SITUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES DEL TERME
MUNICIPAL DE VILADRAU

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.

1.APROVACIÓ
ACTES
SESSIONS
ORDINÀRIA
EXTRAORDINÀRIA D’URGÈNCIA DE 03/04/2017.
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7.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT

En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.
DE

03/03/2017

I

(0:00:00 a 0:00:59)
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a les actes de les sessions
ordinària de 03/03/2017 i extraordinària d’urgència de 03/04/2017, que s’ha distribuït
amb la convocatòria.
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Les actes queden aprovades per unanimitat, amb el vot a favor de tots els Regidors i
Regidores assistents, que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
(0:01:00 a 0:14:45)
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 43 a 104) que s’han tramès a tots els Regidors per correu electrònic.
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En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
Intervencions
El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, demana informació sobre els següents
decrets:
- 58/2017: Llicència d’obres a Liquats Vegetals. La Sra. Alcaldessa informa sobre
la llicència concedida per a la realització de les obres d’estructura i coberta a
l’empresa Liquats.
- 102/2017: Compromís d’adhesió per la sostenibilitat BIOSPHERE. La Sra.
Alcaldessa informa sobre aquesta adhesió que fa referència a temes de qualitat
ambiental i sostenibilitat, que promou la Diputació.
- 104/2017: Contractació arquitecte per a la redacció del projecte de reforma
edifici municipal per a centre de dia. El Sr. Bosch i la Sra. Clopés, del grup de
L’A manifesten la seva disconformitat amb que s’utilitzi el nom de centre de dia,
quan no es donen els requisits que la llei estableix per a ser considerat com a
tal, es pot nomenar centre d’activitats o activitats preventives, etc però no
centre de dia ja que pot portar a confusió. La Sra. Alcaldessa exposa que s’ha
anomenat centre de dia perquè és la manera com es diu col·loquialment, el que
es vol és que tingui els mateixos serveis que Folgueroles, Calldetenes o St.
Julià de Vilatorta.

3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2016

D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte al
Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 31 de març de 2017, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut:
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Respecte al pressupost de despeses:
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1.

Exercici en curs

Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament

1.753.550,00
700.283,89
2.453.833,89
1.871.950,35
1.871.950,35
1.871.950,35
1.663.814,74
1.663.814,74
1.663.814,74
208.135,61

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici

190.839,29
85.000,00
105.839,29
-

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 208.135,61 €
Respecte al pressupost d’ingressos:

Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament
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1. Exercici en curs
1.753.550,00
700.283,89
2.453.833,89
2.212.343,87
2.212.343,87
2.066.115,65
18.923,03
2.047.192,62
165.151,25
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2. Exercicis tancats
Drets
pendents
l'inici de l'exercici

de

modificació saldo inicial
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets recaptats
Drets pendents de
final de l'exercici

cobrament

a
766.639,27
44,56
3.230,95
513.322,92

cobrament al
250.129,96
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TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 415.281,21 €

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS

960.537,85

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva

422.428,80
165.151,25
250.129,96
7.147,59

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ Del pressupost de despeses exercici corrent
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

271.406,53
208.135,61

- Drets de dificíl o impossible recaptació
- Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

63.270,92
1.111.560,12
71.057,51
369.200,00
671.302,61

Capacitat de finançament: 513.348,74
Compliment de la regla de la despesa: 144.187,11
Objectiu del deute: Ràtio deute viu: 28,78 €

La Corporació es dóna per assabentada
Intervencions:
(0:14:46 a 0:25:17)
[OTR.PIE]
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La Sra. Alcaldessa explica que espera que el romanent es pugui destinar a inversions
sostenibles, una vegada s’aprovin els pressupostos de l’Estat.
El Sr. Bosch, del grup de L’A, comenta que al seu entendre el fet que el marge de
compliment de la regla de la despesa sigui de 144.187,11 vol dir que s’han deixat de
fer inversions que s’haurien pogut fer donat el marge que es tenia.
La Sra. Alcaldessa explica que s’han fet les inversions previstes i que es degut als
ingressos extraordinaris del cadastre i al cobrament d’alguna subvenció endarrerida
que hi havia. De tota manera cal tenir en compte que tenim un Pla econòmic financer
aprovat que hem de complir.
Pel que fa al romanent comenta el Sr. Bosch, que si aquest any és tant important ho
és en bona mesura per la gestió feta anteriorment, ja que l’any passat no es van poder
comptabilitzar alguns ingressos pendents que s’han ingressat aquest any.
L’Alcaldessa comenta que a la liquidació del 2015 no es va qüestionar tant el
romanent com el fet que s’incomplís la regla de la despesa i això va ser així per les
inversions que es van fer aquell any: camp de futbol, ala est del Park Hotel i Plaça
Major. Segons el Sr. Bosch això va ser per no perdre una subvenció i ja es va dir que
això es reconduiria en l’exercici següent. Per l’Alcaldia es comenta que no es
qüestionava tant això com la conveniència de fer totes les obres en un mateix any i
que això suposés que s’incomplís el que les lleis manen sobre la despesa que Viladrau
pot assumir.
4.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT

Atès que ha de procedir-se a la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau titular i
substitut, de conformitat amb l’art. 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei abans esmentada i
l’article 5 del Reglament 3/1995, s’anuncià al BOP de Girona núm.43 de 2 de març de
2017 la convocatòria corresponent. Transcorregut el termini reglamentari s’han
presentat les següents sol·licituds:
- Ramon Calm Mosoll,
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- Benjamí Masnou Radigales,

Considerant les seves idoneïtats i atès que reuneixen els requisits legals exigits, es
proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Primer.- Proposar el nomenament del Sr. Ramon Calm i Mosoll, amb DNI n.º
40238137 M, que està jubilat i està domiciliat al Carrer Arbúcies, 35 baixos 1ª.del
municipi de Viladrau, com a Jutge de Pau titular i al Sr. Benjamí Masnou Radigales,
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amb DNI nº 46044222 Q, que exerceix l’activitat d’administrador i està domiciliat al C/
Montseny, 43 del municipi de Viladrau, com a Jutge de Pau substitut.
Segon. Donar trasllat del present Acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de
juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau).
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS FAVORABLES (5): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC i els 2 Regidors del
PDeCAT.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (3): La Regidora i els 2 Regidors de L’A.

Intervencions:
(0:25:18 a 0:35:21)
El Sr. Bosch, explica que el grup municipal de L’A, entén que després de tants anys
d’ocupar el càrrec el Sr. Calm, creuen que seria bo que es donés l’alternativa al Sr.
Masnou. Creuen que no es bo que les persones s’eternitzin en càrrecs públics, per
això la seva proposta seria que ho fos el Sr. Masnou.
Per L’Alcaldia es contesta que l’equip de govern ha debatut sobre el tema, i creuen
que seria bo que les lleis establissin uns límits en l’ocupació de càrrecs públics, però
de moment no és així. S’ha parlat amb els dos candidats i volen agrair a tots dos que
s’hagin presentat, es important la voluntarietat d’aquestes persones per voler exercir
un càrrec que té les seves dificultats. El que si que es vol fer és canviar una mica el
funcionament i es vol donar més protagonisme al substitut, volem que les dues
persones siguin importants.
El Sr. Bosch comenta que tot i que les lleis no ho prevegin és un tema de voluntat
política i per tant si es vol és pot fer el canvi, així mateix si es vol donar més
protagonisme al substitut res impedeix que el titular sigui el Sr. Masnou i el substitut el
Sr. Calm, no per cap qüestió personal sinó pel que s’ha dit al principi de portar massa
temps en el càrrec i ell mateix s’havia compromès a renunciar als dos anys i no ho va
complir. La Sra. Clopés fa un incís per a dir que tot i que no desmerèixer la dosis de
voluntarietat del Jutge de Pau, cal recordar que és un càrrec retribuït.

5.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT DE
VILADRAU - ÚS CÀMPING
1. ANTECEDENTS DE FET
1.1. En data 13/04/2017 es va iniciar l’expedient de modificació de les Normes
Subsidiàries de Viladrau, en relació a l’ús de càmping.
[OTR.PIE]
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1.2. En data 27/04/2017 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment legal a seguir.
Atès que l’equip de govern considera important estudiar més a fons la proposta,
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD:
Deixar sobre la taula la proposta de modificació de les NNSS de Planejament de
Viladrau – ús càmping.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS FAVORABLES (8): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC, els 2 Regidors del
PDeCAT i la Regidora i els 2 Regidors de L´A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:35:22 a 0:40:35)
Per l’Alcaldia s’explica el perquè es proposa deixar el punt sobre la taula i bàsicament
és pel fet de voler clarificar fins a quin punt pot afectar aquesta modificació a la resta
del sòl no urbanitzable del Municipi, tot i que pot ser que en el proper Ple es pugui
debatre.
El Sr. Bosch, del grup de L’A, explica que el seu grup entén que cal recolzar totes les
activitats que es vulguin portar a terme i si s’ha de modificar la normativa es modifica
però no entenen que l’equip de govern actualment hagi suspès llicències, en el
moment de l’avanç del POUM, quan no era obligatori i ara plantegin una modificació
de Normes, no ho troben coherent.
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6.- PROPOSTA MODIFICACIÓ CLÀUSULA QUARTA DEL CONVENI URBANÍSTIC
AMB LA JUNTA DE COMPENSACIÓ SECTOR 2 DE LES GUILLERIES.Antecedents de fet:
El Ple de la Corporació en sessió de data 8 de gener de 2016, va aprovar la minuta de
conveni a signar entre l’Ajuntament de Viladrau i la Junta de Compensació del Sector 2
de Les Guilleries.
Després de diverses converses amb la Junta es proposa modificar la clàusula 4 del
conveni, en el sentit següent:
El conveni aprovat deia:
QUARTA.- La Junta de Compensació es compromet a assumir i no cobrar a
l’Ajuntament les quotes d’urbanització contretes i que es relacionen en l’antecedent IV del
present conveni que han quedat suficientment compensades per les obres realitzades per
l’Ajuntament i que es relacionen en l’antecedent VI. Això no obstant l’Ajuntament de Viladrau
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assumirà les quotes que li corresponguin en concepte de conservació de la urbanització des
d’aquest mateix acte.
Per la seva part l’Ajuntament abonarà a la Junta de Compensació, les quantitats que
pugues cobrar de BAT XXI en compliment del que s’ha pactat en el conveni subscrit en data 7
de juliol de 2006 i de l’exacció per la via de constrenyiment de les quotes degudes. En el supòsit
que la Junta es dissolgués, aquestes quantitats seran retornades directament a Inversiones
Immobiliaria Canvives s.a.u. atès que és qui les ha avançat. De la mateixa manera es procedirà
per part de la Junta de Compensació quan aquesta rebi de l’Ajuntament les dites quotes.

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

10/05/2017 ALCALDESSA

Signatura 2 de 2

10/05/2017 SECRETARIA

Proposta nova:
QUARTA.- La Junta de Compensació es compromet a no girar a l’Ajuntament les quotes
d’urbanització contretes i que es relacionen en l’antecedent IV del present conveni, al haver
sigut satisfetes per Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U. Això no obstant l’Ajuntament
de Viladrau assumirà les quotes que li corresponguin en concepte de conservació de la
urbanització des d’aquest mateix acte.
Per la seva part l’Ajuntament abonarà a la Junta de Compensació, les quantitats que
pugues cobrar de BAT XXI en compliment del que s’ha pactat en el conveni subscrit en data 7
de juliol de 2006 i de l’exacció per la via de constrenyiment de les quotes degudes. En el supòsit
que la Junta es dissolgués, aquestes quantitats seran retornades directament a Inversiones
Immobiliaria Canvives S.A.U. atès que és qui les ha avançat. De la mateixa manera es procedirà
per part de la Junta de Compensació quan aquesta rebi de l’Ajuntament les dites quotes.
Fonaments de dret:
Articles 130 a 133 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i articles 169 i ss del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol.
ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula quarta del conveni a subscriure entre
l’Ajuntament de Viladrau i la Junta de Compensació del Sector II de Les Guilleries, que quedar
redactada de la següent manera:
QUARTA.- La Junta de Compensació es compromet a no girar a l’Ajuntament les quotes
d’urbanització contretes i que es relacionen en l’antecedent IV del present conveni, al haver
sigut satisfetes per Inversiones Inmobiliarias Canvives S.A.U. Això no obstant l’Ajuntament de
Viladrau assumirà les quotes que li corresponguin en concepte de conservació de la
urbanització des d’aquest mateix acte.
Per la seva part l’Ajuntament abonarà a la Junta de Compensació, les quantitats que pugues
cobrar de BAT XXI en compliment del que s’ha pactat en el conveni subscrit en data 7 de juliol
de 2006 i de l’exacció per la via de constrenyiment de les quotes degudes. En el supòsit que la
Junta es dissolgués, aquestes quantitats seran retornades directament a Inversiones
Immobiliaria Canvives s.a.u. atès que és qui les ha avançat. De la mateixa manera es procedirà
per part de la Junta de Compensació quan aquesta rebi de l’Ajuntament les dites quotes
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Segon.- Mantenir la resta de clàusules i manifestos, I a VIII, actualitzant-se només les dades del
manifest IV en el sentit d’insertar la taula actualitzada a 31/12/2016.
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa Margarida Feliu Portabella, per a que signi els documents
necessaris per a l’execució dels presents acords.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS FAVORABLES (8): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC, els 2 Regidors del
PDeCAT i la Regidora i els 2 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
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Margarida Feliu Portabella
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(0:40:36 a 0:43:10)
L’Alcaldessa explica els motius de la modificació que es proposa.
7.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT
Antecedents de fet:
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis
compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament
sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir
lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment
constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc
adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats,
les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú
Fonaments de dret:
Disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 Reguladora de les bases de Règim
Local, els articles 118 i següents de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i la
Llei d'Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya
Vistos els Estatuts reguladors de l’Associació Xarxasost, que consten a l’expedient, i
considerant la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se a la mateixa, es proposa als
reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau a l’Associació Xarxasost, xarxa
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
Segon.- Aprovar els Estatuts de l’Associació Xarxasost, que consten a l’expedient.
Tercer.- Nomenar a l’Alcaldessa Sra. Margarida Feliu Portabella representant de
l’Ajuntament de Viladrau a l’Associació Xarxasost.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS FAVORABLES (8): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC, els 2 Regidors del
PDeCAT i la Regidora i els 2 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:43:11 a 0:45:09)
Per l’Alcaldia s’expliquen els motius de la proposta i de la voluntat de poder formar part
d’aquesta Associació.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ CODI CONDUCTA ALTS CÀRRECS
Antecedents de fet:
La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya ens ha facilitat un model de codi de
conducta dels alts càrrecs dels ens locals.
Considerant que aquest codi dona compliment al mandat previst en l’article 55.3 de la
Llei 19/2014, del 28 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern
Considerant, així mateix que aquest codi té dos objectius fonamentals:
- Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens
locals i les normes de conducta que se’n deriven.
- Determinar els principis de bon govern que han de servir per fonamentar una
millor actuació dels ens locals.
Per tot això es proposa als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Codi de Conducta pels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Viladrau
d’acord amb el text que consta a l’expedient i que ens ha tramès la Xarxa de Governs
Transparents de Catalunya
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Segon.- Publicar el Codi en la web municipal per a general coneixement i donar-ne
una còpia a cada Regidor.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS FAVORABLES (8): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC, els 2 Regidors del
PDeCAT i la Regidora i els 2 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
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(0:45:10 a 0:46:30)
Explica la Sra. Alcaldessa que es va presentar aquesta setmana al Palau de la
Generalitat aquest codi i la guia de conducta, i que es considera necessari aprovar-lo
pel nostre Ajuntament per les ganes de ser el màxim transparents.

9.- MOCIÓ DE "L'ATERNATIVA VILADRAU" PER A REGULARITZAR LA SITUACIÓ
DE LA URBANITZACIÓ DE LES GUILLERIES DEL TERME MUNICIPAL DE
VILADRAU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
1. L’Entitat de Conservació Urbanística de la Urbanització de Les Guilleries (EUC) es va constituir
a partir de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Viladrau,
aprovada per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de data 7 de juliol de 1993, per al
manteniment de la urbanització i promocionar les obres d’adequació que s’escaiguin.
2. L’any 1996, va constituir-se l’Entitat Urbanística de Conservació, en escriptura pública, i es va
registrar en el Registre d’Entitats urbanístiques col·laboradores de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb els Estatuts aprovats a l’efecte, per un temps indefinit.
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3. L’any 2001 s’executen les obres d’adequació del servei domiciliari d’aigua potable, que
promou l’Ajuntament de Viladrau.
4. No havent-se recepcionat la urbanització i d’acord amb el que preveia la Llei 3/2009, de 10 de
març, de regularització i millora de urbanitzacions amb dèficits urbanístics, es va sol·licitar una
subvenció a la Secretaria d’Habitatge i millora urbana, per tal de desenvolupar el programa
d’adequació de la urbanització de Les Guilleries que va ser resolta en data 1 de juliol de 2010
i en compliment de la qual es va aprovar per Resolució de l’Alcaldia en data 8 de juliol de
2011 el canvi de sistema de compensació a cooperació, i en data 5 de març de 2012
s’aprovà definitivament pel Ple el Projecte d’Urbanització Sector I de Les Guilleries
“Obres d’adequació, reparació i millora”, i es van executar les obres de pavimentació
del camí d’accés a la urbanització.
5. El 18 de juliol de 2015, l’EUC Urbanització de Les Guilleries, aprova la dissolució de l’Entitat
a data 31 de desembre de 2015, amb presència i acord de l’actual equip de govern de
l’Ajuntament de Viladrau. En el segon punt d’aquest mateix acte, els veïns assumeixen
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resoldre i fer-se càrrec de la Urbanització del carrer Carena de Les Bruixes i de l’estació de
bombeig Torrent sot del Llop. Per altra banda, el nou equip municipal acorda amb el veïnat:
 Que l’Ajuntament es farà càrrec de l’enllumenat públic des del mateix moment.
 Que es portarà al Ple la retirada del Projecte d’Urbanització, rebutjat per part dels
propietaris.
6. El 2 de novembre de 2015 els Serveis Tècnics Municipals emeten un informe en el que
conclou “alguns dels dèficits existents a la urbanització necessiten d’una actuació urgent i és
prioritari iniciar la ràpida actuació en els següents treballs: xarxa de sanejament per bombeig,
urbanització dels carrers Carena de Les Bruixes i Torrent del Vilar i xarxa d’enllumenat”.
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7. El mateix 2 de novembre de 2015, la Secretària Interventora emet un informe en el que diu
“Per tal de garantir l’execució de les obres d’inversió necessàries per a poder ser
recepcionades per l’Ajuntament caldria acordar un calendari d’execució de les obres amb les
càrregues que corresponen als veïns, abans d’aprovar la dissolució de l’entitat”.
8. El 6 de novembre de l’any 2015 s’acorda la dissolució de l’Entitat de Conservació pel Ple
de l’Ajuntament de Viladrau, amb el compromís de l’Entitat de Conservació de complir amb
els següents requisits:




Els veïns es comprometen a assumir les despeses que es derivin de l’execució de les
obres d’urbanització pendents, segons calendari que es signarà a l’efecte.
Els veïns del c/ Carena de les Bruixes hauran d’urbanitzar el carrer fent-se càrrec del
100% del seu cost.
L’Ajuntament adopta el compromís de fer-se càrrec del cost de l’enllumenat públic a
partir de l’1 de gener de 2016.

9. La Urbanització de Les Guilleries de Viladrau es troba en una situació irregular des del
moment en què l’actual Equip de Govern de l’Ajuntament de Viladrau, en sessió Plenària
de data 6 de novembre de 2015, va adoptar l’acord de Dissolució de l’Entitat Urbanística de
Conservació del Primer sector d’aquesta urbanització.
10. Des del moment de la Dissolució i posterior liquidació de l’Entitat de Conservació Urbanística
(gener del 2016), fins a dia d’avui, l’Ajuntament no ha realitzat cap acte per a recepcionar
de forma parcial o total la Urbanització de Les Guilleries, ni ha instat la creació de cap
nova “associació administrativa de cooperació”. Aquest fet, comporta que l’Ajuntament de
Viladrau estigui improvisant i esdevingui responsable subsidiari de qualsevol actuació,
incidència, obra o reparació que s’hagi d’executar en aquesta zona urbana.
11. L’article 10.3 del Text Refós de la Llei del Sòl i de Rehabilitació Urbana estableix que només
es poden dissoldre les associacions administratives de cooperació quan aquestes hagin
complert de les finalitats per les que foren creades i requerirà l’acord de l’Ajuntament. No
obstant, no procedirà la dissolució de l’entitat mentre no consti el compliment de les
obligacions que queden pendents.
12. Tanmateix, durant el mes de novembre de 2015, i prèviament a celebrar el Ple Municipal on
es va aprovar la dissolució de l’Entitat de Conservació, la Secretària Interventora i els Serveis
Tècnics Municipals van emetre dos informes, un de jurídic i un de tècnic respectivament, on
advertien sobre les greus deficiències urbanístiques de la Urbanització Les Guilleries, i
valoraven les corresponents despeses en 2.531.570,63 euros.
13. Amb l’Entitat de Conservació dissolta, la conjuntura actual fa que l’execució d’aquestes
obres passi a recaure sobre el mateix Ajuntament de Viladrau, a través dels seus
Pressupostos Municipals. Això comporta tenir en compte les següents premisses:
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Malgrat que teòricament la promoció de les obres (instal·lació enllumenat, xarxa de Gas
Propà, xarxa de sanejament,...) i les càrregues econòmiques d’acabar d’urbanitzar el
Primer Sector de la Urbanització haurien d’haver recaigut sobre els veïns, previ al
recepcionament, l’Ajuntament passa a ser el promotor, el responsable i a participar
econòmicament amb un mínim d’un 10% de les contribucions espacials regulades a la
llei reguladora de les Hisendes locals (Reial Decret Legislatiu 272004, de 5 de març).
No obstant, el bon estat de salut de l’economia municipal i, en consonància amb la
implicació que la Corporació ha tingut històricament per ajudar i regularitzar la
Urbanització (independentment del color polític de l’equip de govern), permet
continuar donant suport econòmic i tècnic per a resoldre la situació actual sense
que suposi un problema per les arques municipals participar en les diferents fases
d’urbanització.



La manca d’una Entitat Urbanística de Conservació per gestionar les obres d’adequació
i urbanització que els Serveis Tècnics Municipals apunten com a urgents i prioritàries
del Projecte d’Urbanització comporta incloure en els pressupostos municipals dels anys
immediats aquestes inversions. Aquest fet, portarà a que pel compliment de la Regla
de la Despesa que estableix la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària, els veïns de
Les Guilleries NO puguin executar aquestes actuacions de caràcter urgent amb la
celeritat desitjada.



Per extensió, el gran volum d’obres que s’hauran de realitzar a la Urbanització implicarà
indefugiblement reduir de forma molt significativa la capacitat d’inversió
municipal en altres espais del municipi, atès que comparativament, la Urbanització
de Les Guilleries hipotecarà el terme municipal per als propers anys.



No obstant, cal definir i comunicar als veïns un pla de finançament de les obres,
bé sigui a través d’una operació financera que augmenti l’endeutament de l’ajuntament,
o bé a través del cobrament de bestretes a les contribucions especials als veïns de la
Urbanització, per a l’execució de les obres d’urbanització, d’acord amb l’article 139 del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme (Llei 1/2010, de 3 d’agost).

En conseqüència, s’entén que l’Ajuntament NO observa en el seu acte d’aprovació de la
dissolució de l’Entitat Urbanística de conservació un incompliment de la Llei del Sòl i de
Rehabilitació Urbana, i cal que completi el procediment amb un Acte de lliurament i
recepcionament de les obres d’urbanització en el seu estat actual.
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En cas de no ser així, atenent a que les obres d’urbanització no es considerin completades o
per incompliment dels Acords presos en el moment de la dissolució de l’entitat, s’hauria de
procedir a la constitució d’una nova Entitat Urbanística de Conservació. Per tant, això
significarà que el Govern Municipal haurà actuat amb manifesta incompetència, o bé amb clara
ignorància sobre les conseqüències dels seus actes.
A fi i efecte de que l’Ajuntament actuï amb la major congruència possible, i poder facilitar
als veïns l’execució de les obres d’adequació, reparació i millora del veïnat de Les
Guilleries, L’Alternativa Viladrau proposa prendre els següents acords.
ACORDS
Primer. Que ES PROCEDEIXI AL RECEPCIONAMENT IMMEDIAT DE LA URBANITZACIÓ DE
LES GUILLERIES, Primer Sector, i que s’informi als veïns.
Segon. Que ES PORTI AL PLE LA RETIRADA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ APROVAT
L’ANY 2011, i que s’informi als veïns
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda desestimada per majoria absoluta, amb
el següent resultat:
VOTS FAVORABLES (3): La Regidora i els 2 Regidors de L’A
VOTS EN CONTRA (5): Les 2 Regidores i el Regidor d’ERC i els 2 Regidors del
PDeCAT.
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:

Signatura 2 de 2
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(0:46:31 a 1:31:15)
La Sra. Alcaldessa pregunta perquè es proposa retirar el projecte aprovat l’any 2011,
quan aquest projecte el va fer el govern de L’Alternativa, i va costar 75.702 €. No
s’entén la vostra proposta, el que no vol l’equip de govern actual és executar-lo tot de
cop, i aquest és el compromís que tenim amb els veïns de la Urbanització. El Sr.
Bosch contesta que es proposa perquè el mateix equip de govern, en una reunió el
juliol de 2015, es va comprometre amb els veïns de la Urbanització a retirar aquest
projecte. Al igual que es va acordar la dissolució de la Junta de Conservació i en
aquest moment ja es va fer un recepcionament de facto, però falta el recepcionament
de dret, fent constar que ja està urbanitzat i per tant ja no cal tenir un projecte
d’urbanització.
La Sra. Alcaldessa, comenta l’escrit presentat on s’acaba dient que si no es fa això
serem uns incompetents i uns ignorants, quan la situació irregular d’aquesta
urbanització és de fa més de 40 anys, i nosaltres la estem gestionant des de fa 2 anys.
Quan nosaltres arribem hi anem per solucionar problemes no per crear-ne de nous. La
Entitat es dissol i així s’inscriu en el Registre de la Generalitat. A partir d’aquí i davant
d’aquesta situació irregular històrica acordem amb els veïns acceptar la dissolució amb
el compromís d’executar les obres del Carrer Carena de les Bruixes, l’estació de
bombeig, i finalment solucionar el tema de l’enllumenat. Per tant intentem fer el mateix
que altres Ajuntament han fet, resoldre els problemes i això implica tirar endavant
aquests compromisos i per a fer el carrer Carena de les Bruixes utilitzem el projecte
aprovat, no en farem un altre, per tant no es retirarà perquè tot i que potser no és el
projecte que nosaltres hauríem aprovat, no en redactarem un altre.
El Sr. Rabat, del grup municipal d’ERC, explica que la Urbanització Les Guilleries ha
sigut un problema per tots els Ajuntaments i tots han intentat aportar les solucions que
han cregut en cada moment, així en un primer moment es va acceptar la seva
requalificació en sòl urbà, després es van executar les obres del servei de
subministrament d’aigua, etc. Per tant hem de ser conscients que de problemes
sempre n’hi ha hagut. Ara intentem solucionar els temes més necessaris, com són
l’estació de bombeig, l’enllumenat i l la urbanització del Carrer Carena de les Bruixes,
amb la implicació dels veïns.
El Sr. Tordera exposa que des del seu punt de vista les persones de la Guineu han
tingut sempre les mateixes obligacions que la gent del poble, han pagat els seus
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impostos, i en canvi no han tingut els mateixos drets, a ell li faria vergonya retreure ara
aquestes coses, i només vol dir que si hi ha hagut alguna persona que han tingut
dignitat són l’actual equip de govern que està treballant més que ningú en donar-los
solucions.
El Sr. Bosch entén que el discurs del Sr. Tordera desvirtua el que ha exposat el Sr.
Rabat, amb el qual ell podia estar d’acord.
El Sr. Bastias, explica les obres que es van fer durant el mandat de L’Alternativa,
entre altres el servei d’aigua, una antena, el carrer d’accés, el projecte d’urbanització, i
per tant no es pot dir que no s’ha fet res.
El Sr Rabat, contesta que les obres s’han fet, que potser no estarien d’acord amb el
pagament, però reconeix que s’han fet coses. De tota manera està d’acord amb el Sr.
Tordera en que els veïns de la Urbanització no tenien les mateixes prestacions que els
veïns del nucli i per tant això calia solventar-ho i amb això estem.
La Sra. Alcaldessa acaba dient que cal resoldre aquestes qüestions i sobretot donar
serveis als veïns i si després hem de fer actes de recepció o el que calgui ja es farà.

10.- PRECS I PREGUNTES
(1:31:16 a 2:00:10)
Obres urbanització Liquats Vegetals:
El Sr. Bosch, del grup de L’A, demana sobre la recepció de les obres d’urbanització
de Liquats Vegetals. La Sra. Alcaldessa contesta que s’ha fet una visita, faltaven
poques coses que sembla que ja s’han acabat i per tant pensa que es farà aviat.
Festa de l’Arbre:
El Sr. Bosch, demana sobre la Festa de l’Arbre, com es va organitzar. La Sra.
Alcaldessa contesta que si fins ara ho feia l’Ajuntament i costava uns diners, doncs ja
l’any passat i aquest any també, ho organitzin entitats del Municipi, i per tant a
l’Ajuntament no li costa diners. Aquest any ho han fet les associacions del Municipi,
aquesta és la idea que les entitats i associacions tirin endavant projectes tant
interessants i l’Ajuntament hi col·labora però res més.
El Sr. Bosch demana sobre si hi ha cap conveni amb la finca on s’ha fet la plantació
dels arbres, i sobre el pla de gestió forestal de la finca. La Sra. Alcaldessa contesta
que se li va demanar permís a la propietat.
Finalment s’acaba discutint sobre la necessitat de que es faci sempre la festa de
l’arbre a la zona de liquats i per l’Alcaldia s’explica que es fa en aquesta zona perquè
hi ha un projecte de recuperació del bosc de ribera que passa per aquest indret.
Militars:
Pel que fa a aquest tema, el Sr. Bosch exposa que molta gent del poble es va sentir
molesta en la forma com es va tractar el tema de l’autorització als militars i recorda que
el grup d’ERC no té majoria absoluta. La Sra. Alcaldessa contesta que el tema no era
d’ERC sinó de l’equip de govern i es va sotmetre a votació del Ple i recorda que ho van
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votar a favor 6 Regidors dels 8 presents, un es va abstenir i un hi va votar en contra. A
nosaltres ens han felicitats molta gent, però era un tema ideològic.
Cementiri:
El Sr. Bastias comenta que el cementiri està brut. La Sra. Alcaldessa demana què hi
havia però que ells hi havia anat i no estava brut però de tota manera potser que algun
dia potser no s’hi havia anat però ja es vigilarà.

Signatura 2 de 2

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Factures:
La Sra. Alcaldessa demana al grup de l’Alternativa sobre unes factures de les que ja
va parlar en l’últim ple si en saben alguna cosa. Contesta el Sr. Bosch que ja ho
demanaran i ho contestarà en el proper Ple.
Intervencions públic assistent:
(2:00:11 a 2:07:25)
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21:00 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

10/05/2017 ALCALDESSA
Signatura 1 de 2

10/05/2017 SECRETARIA

Portaveu grup municipal de L’Alternativa:
El Sr. Argenter demana al grup municipal de L’Alternativa que regularitzin la persona
que farà de portaveu del grup, ja que es va nomenar al Sr. Cantizano i actua de
portaveu el Sr. Bosch.

[OTR.PIE]
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