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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 6 DE MAIG DE 2016
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Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 23/2016
Data: 06/05/2016
Horari: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens
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) *
Gabriel Cantizano Baldó (L’A) *
Albert Bosch Puig (L’A)*
*Aquests Regidors i Regidora abandonen el Ple després d’haver votat el punt primer.
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
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A Viladrau, essent les dinou hores del dia sis de maig de dos mil setze, 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 dels 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 el debat dels següents punts de l’ordre del dia:
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 i fe pública del seu contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
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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.
1.-APROVACIÓ
ACTES
SESSIONS
EXTRAORDINÀRIA DE 15/04/2016.-

ORDINÀRIA

DE

04/03/2016

I

(0:00:45 a 0:02:35)

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 l’acta de la sessió ordinària de 4 de març
de 2016 i a l’acta de la sessió extraordinària de 15 d’abril de 2016 que s’han distribuït
amb la convocatòria.
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El Sr. Bosch, de L’A, manifesta que al grup de L’Alternativa els agradaria que fos una
transcripció literal ja que entenen que fer un resum és interpretatiu.
La Sra. Alcaldessa contesta que el Ple està gravat i es penja a la web i a partir del
proper Ple els agradaria que es pugues gravar en vídeo i així seria molt més fàcil que la
transcripció literal.
Posada a votació l’acta del dia 4 de març de 2016, s’aprova per unanimitat amb el vot a favor
de la totalitat dels membres del Consistori.
Així mateix es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2016
que és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres del Consistori.
(0:02:40 a 0:13:55)
En aquest punt i abans d’entrar en els següents punts de l’ordre del dia, el Sr. Bosch del grup
municipal de L’Alternativa demana la paraula i manifesta que, donat que el Regidors de L’A
no han rebut la documentació amb suficient antelació, se’ls va entregar, diuen, la convocatòria
el dimecres al migdia, i no se’ls va entregar en paper la documentació fins el dijous a dos
Regidors i a la resta fins avui. Entenen que aquest fet ha provocat que no hagin pogut estudiar
degudament els punts a tractar.

La Sra. Alcaldessa comenta que segurament hi ha moltes coses a millorar i li agradaria poder
donar la documentació amb una setmana d’antelació però això no sempre és possible, ara bé a
partir que es fa la convocatòria sí que la documentació està a disposició dels Regidors. De tota
manera cal aclarir com volen que se’ls envií, ja que no sempre és pot enviar tot per c/e.
Els Regidors acorden que si la documentació pesa molt s’enviï per we transfer.
El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, comenta que ell també troba insuficient que la
documentació s’envii amb una antelació de 48 hores i ja se’n queixava quan estava a l’oposició,
creu que caldria tenir-la com a mínim amb una setmana.
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Per Secretaria es manifesta que la convocatòria i les actes es van enviar per e-notum el dimarts
i que a partir d’aquest dia la resta de documentació estava a disposició dels Regidors.
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Finalment els Regidors de l’Alternativa, considerant que no han pogut preparar degudament
els punts que es sotmeten a consideració del Ple, abandonen el Ple a les 19’15 hores.
2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a la data
(Decrets del 36 al 77 de 2016) còpia dels quals s’han entregat a cada grup municipal.
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna pregunta a
formular.
Intervencions:
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(0:14:00 a 0:16:35)
Sra. Alcaldessa: Explica que el Ministeri d’Hisenda ha resolt que el càrrec de Tresorera no el
pot continuar portant un Regidor sinó que l’ha de portar un funcionari d’habilitació nacional i
que per tant fins que la Diputació no en nomeni un se’n haurà de fer càrrec la SecretàriaInterventora.
Així mateix la Sra. Alcaldessa comenta que intentarem penjar, el més aviat possible i sempre
que puguem garantir la protecció de dades, tots els Decrets a la pàgina web per tal que tothom
els pugui consultar.
3.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PLA
D’ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL (POUM)”
Per acord del Ple es va aprovar la convocatòria de la contractació del contracte de serveis per a
la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), mitjançant procediment obert –
contracte no harmonitzat. Havent-se publicat la convocatòria, instruït l´expedient de selecció de
contractista entre les diverses empreses licitadores presentades i ateses llurs proposicions, i
d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, quina Acta s’incorpora per aquest òrgan
com a part justificativa del present acord, donant-se aquí per reproduïda i unint-se’n còpia en les
seves notificacions als licitadors, ES PROPOSA ALS REUNITS L’ADOPCIÓ DEL SEGUENT

-

Servei:

Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de serveis a la l’empresa i pel preu
que s’indica, amb subjecció a les determinacions dels Plecs de Clàusules aprovats i a les
determinacions i condicions del conjunt de la seva oferta presentada, que son contingut
contractual del mateix:
“Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Viladrau”
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ACORD
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Empresa adjudicatària

UTE, resultant de la unió dels 2 professionals següents: Sr.
JOAQUIM OBON DOSDAD, amb DNI 38.388.322-B I Sr.
MIQUEL ORRIOLS MAS amb DNI 77.252.267-M

Preu:

134.640,00 € + IVA que resulti d´aplicació

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
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VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:16:40 a 0:19:50)
La Sra. Alcaldessa explica i dona compte de les actes de la mesa de contractació, i de les
valoracions de les ofertes presentades.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA ECONÒMIC FINANCER 2016-2017
ANTECEDENTS
1- Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 d’abril de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del
pla econòmic financer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
l’objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
2- La liquidació del pressupost aprovada no assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la
regla de la despesa, a causa de:
a) Incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària degut a la concertació d’una
operació de crèdit per un import de 369.200,00 €, que té la consideració de préstecpont i que es retornarà amb els ingressos de FEDER que tenim pendents que són els
que subvencionen la inversió associada al préstec.

Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

24/05/2016 ALCALDE

b) Incompliment de la regla de la despesa, per dos motius:
1. Per l’increment de despesa d’inversió respecte el 2014, pel fet de que el pressupost de
despeses es va modificar a mig exercici per a incorporar-hi la despesa de “Coberta de
l’edifici del CCEN” per un import de 577.429,46, els quals es van finançar: 80.800
amb RLT general, per baixa d’altres partides del Capítol VI per 196.639,80 € i
299.989,66 € amb la subvenció (FEDER)
2. Pel fet que en l’elaboració del pressupost del 2015 es va preveure que el sostre de la
despesa computable, que es derivaria de la liquidació del 2014 seria d’ 1.566.650,20 €
i en realitat quan es va liquidar l’exercici de 2014 aquest sostre va passar a ser de
1.241.731,89.
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3- La interventora ha emès els corresponents informes.
FONAMENTS DE DRET
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular
un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
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De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de
dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos
des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans
econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
S’ACORDA:
1- Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat
durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura a l’annex.
2- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
3- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
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(0:21:40 a 0:25:30 gravació)
La Sra. Alcaldessa explica la situació econòmica al tancament de l’exercici que ens ha portat a
haver d’elaborar aquest Pla econòmic financer. El fet és que la liquidació del pressupost 2015
no compleix amb el principi d’estabilitat ni amb el compliment de la regla de la despesa, i això
és així perquè tot i que en el funcionament ordinari fins i tot s’ha estalviat, en les inversions s’ha
fet més despesa de la que se’ns permetia: obres a la Plaça, al Camp de Futbol o a la Coberta i
primer pis de l’ala est del Park Hotel. Per aquest motiu s’ha elaborat aquest Pla econòmic
financer que preveu que durant aquest any 2016 ja s’arribi a la estabilitat pressupostària pel fet
que es preveu rebre, durant el 2016, la subvenció del FEDER quin import va haver d’avançar
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l’Ajuntament, mitjançant la concertació d’un crèdit pont. És una situació que esperem redreçar,
però hem de ser conscients que durant l’any 2015 s’ha estirat més el braç que la màniga.

5.- PROPOSTA DE PRORROGA COMPRA AGREGADA DE SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS 2014-2016.
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Vist que el nostre Ajuntament està adherit a la contractació del Consorci Localret “Serveis de
telecomunicacions(veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona , els seus organismes, els
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” tenint els contractes
actuals una vigència inicial de dos anys , essent els següents:

LOT

CONCEPTE

ADJUDICARI

INICI

FINAL

1

Telefonia fixa

Vodafone

23/07/2014

22/07/2016

2

Telefonia mòbil

Telefònica Moviles

22/05/2014

21/05/2016

3

Internet i dades

Telefonica

22/05/2016

21/05/2016

Vista la proposta de Localret de prorrogar aquests contractes dos anys més, basant-se en el
preceptiu informe tècnic que, en síntesi, considera que les condicions econòmiques i de serveis
dels adjudicataris són avantatjoses i ajustades a la situació actual del mercat .
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Primer. L’Ajuntament de Viladrau manifesta la seva conformitat a que el Consorci
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les
mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat
anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació
de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens
locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els LOTS següents:
Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa,
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades,
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.
Segon. Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per
tal de poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació
d’aquest servei durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de
l’import o cost que inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al
Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
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VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:19:55 a 0:21:23 )
6.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA INTERN D’IGUALTAT
Vist el Pla intern d’igualtat redactat per l’empresa I-Serveis
Atès el que disposa la normativa vigent i especial la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat
efectiva d’homes i dones
Atès el compromís polític envers la igualtat de gènere i la necessitat d’incorporar el principi
d’equitat de de la perspectiva de gènere en l’orgnització interna de l’Ajuntament
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ES PROPOSA als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Viladrau, redactat per
l’empresa I-Serveis.
SEGON.- Donar compte del Pla aprovat a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament
TERCER.- Registrar el Pla aprovat en el Registre de Plans d’igualtat de la Generalitat de
Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
Intervencions: La Sra. Alcaldessa fa un resum de la situació detectada, sobre tot en el
llenguatge, en temes d’igualtat de gènere. I esperem que tant a nivell d’actuacions com de
llenguatge és vigili i es millori en aquest sentit.

7.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT DEL CONSELL DEL POBLE.Vista la proposta de Reglament del Consell del Poble que presenta l’Alcaldia
ES PROPOSA ALS REUNITS L’ADOPCIÓ DEL SEGUENT
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(0:26:30 a 0:28:55 )
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ACORD
PRIMER.- APROVAR inicialment el Reglament del Consell del Poble.
SEGON.- Exposar al públic, durant 30 dies hàbils, el document aprovat mitjançant anunci al
BOPG, a un diari de la comarca i a la pàgina web municipal www.viladrau.cat.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:
La Sra. Alcaldessa dóna les gràcies, en primer lloc a les persones que han participat en el procés
d’elaboració d’aquest Reglament. El qual ara estarà en exposició pública per a la consulta i
presentació d’al·legacions.
(0:28:57 a 0:31:16 )
8.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent RESOLUCIÓ:
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent
no subordinat.

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
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Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
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Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una
participació oberta, activa i integradora.
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Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o
els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i
acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la
comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu
el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
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En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del
Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius
econòmics.
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D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la
plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les
eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
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nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
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9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu
del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.”
En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.
Atesos aquests fets, els grups municipals d’ERC i CiU, proposen al ple de l’ajuntament de
Viladrau ’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de Viladrau a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població del
municipi.
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SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Els 3 Regidors d’ERC i els 2 Regidors de CiU
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:
(0:31:20 a 0:34:45)
L’Alcaldessa explica què significa aquesta moció, i conscient que ja s’havia d’haver aprovat
abans ara considera necessari sotmetre-ho a l’aprovació del Ple.
Avui, explica la Sra. Alcaldessa s’ha anat davant la Delegació del Govern a Barcelona per
reivindicar que no s’impugnin les lleis d’habitatge i de pobresa energètica.

9.- PRECS I PREGUNTES.(0:34:48 a 0:35:55 )
Tema Aigua: La Sra. Alcaldessa dóna compte de com s’està gestionant el tema de l’aigua, és
un tema prou important per a garantitzar tant el subministrament com la qualitat i per això es
començaran ja les obres de canalització i de instal·lació de filtres, per part de l’empresa
concessionària.
Participació públic (0:36:00 a 1:20:20)
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I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20’20 hores. Signant la
present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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