ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 3 DE NOVEMBRE DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 9 – 0108002 2017
Data: 03/11/2017
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
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 19:15 hores del dia 3 de novembre 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 L’ACTES DE LES SESSIONS PO 01/09/2017 i
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 25/10/2017
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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3.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA CONVENI RESCAT
4.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REPLANTEIG DE LES FINQUES 10 I 11 DE LA UA1 PASSEIG DE LES
DELÍCIES.5.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REFORMA INTERIOR
PARCIAL DE LA PB DE L'AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS
DIVERSES.6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'EXECUCIÓ D'OBRES DEL PROJECTE DE
REFORMA INTERIOR PARCIAL EN P.B. DE L'AJUNTAMENT DE VILADRAU
PER ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
7.- PRECS I PREGUNTES.
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.
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 I URGENT DE 25/10/2017

ORDINÀRIA

DE

1/09/2017

I

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
PO 01/09/2017 I PEU 25/10/2017 que s’ha distribuït amb la convocatòria.
Les actes s’aproven per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets de 190 a 240) que s’han tramès a tots els Regidors per correu
electrònic.

En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
Intervencions
El Regidor Sr. Bosch del grup municipal de L’A, constata que el Decret 190/2017 hi
falta contingut. Se’n pren nota per Secretaria i es revisarà.
3.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA CONVENI RESCAT
Antecedents de fet:
En data 3 d’agost de 2017 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 180/2017, el conveni
de col·laboració entre el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Viladrau sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa
Rescat en l’àmbit dels vigilants municipals, d’acord amb el text que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret:
Article 3 de la llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de
Catalunya
L’apartat 2 de l’article 4 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat
L’apartat 1 de l’article 7 de la llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 180/2017, i aprovar el conveni de col·laboració
entre el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Viladrau sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat en l’àmbit dels
vigilants municipals, d’acord amb el text que consta a l’expedient.
Segon.- Donar-ne compte al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Margarida Feliu Portabella per a l’execució dels
presents acords.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat,, els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i la Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)
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4.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REPLANTEIG DE LES FINQUES 10 I 11 DE LA UA1 PASSEIG DE LES DELÍCIES.Antecedents de fet:
El Ple de la Corporació en sessió de data 21 de juliol de 2017 va aprovar inicialment el
replanteig de les finques 10 i 11 de la UA 1 Passeig de les Delícies, d’acord amb
l’informe emès pel tècnic municipal en data 10 de juliol de 2017.
L’anterior acord va ser sotmès al tràmit d’informació pública i audiència personal als
interessats, mitjançant anuncis al BOPG núm. 148 de data 3 d’agost de 2017, al 9 nou
de data 31 de juliol de 2017 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, e-tauler des del 4
d’agost de 2017, pel termini d’un mes.
Durant el període d’exposició pública de l’expedient s’han presentat les següents
al·legacions:
- Rafael Viñas Bayés, registre d’entrada 664/2017 d’1 de setembre de 2017,
donant la seva conformitat al replanteig aprovat per la Corporació.
- Jaume Rabionet Salarich i Ivanna Masó Carrasco, registre d’entrada 670/2017
de data 4 de setembre de 2017, demanant:
1) Que es mantingui la delimitació de les finques 10 i 11 segons la descripció
definida en el Projecte de Reparcel·lació
2) No es desplacin les parcel·les fins a reduir el vial i la zona verda afectats.
3) Reflexionin sobre la conveniència d’efectuar el replanteig de dues parcel·les
de la UA un cop han passat gairebé 17 anys des que es va aprovar el
projecte de reparcel·lació.
4) Que s’iniciï el procediment administratiu adequat per esmenar els
problemes de la UA 1
5) Que s’iniciï el procediment administratiu adequat per a resoldre la petició
del Sr. Pich Comas, que afecta una parcel·la no inclosa en la UA 1
6) Que em convoquin a una reunió a fi de poder escoltar la seva proposta i
exposar els seus raonaments.
-

-

S’ha emès per part de l’arquitecte tècnic municipal informe desfavorable de
data 14 de setembre de 2017 sobre les al·legacions presentades pels Srs.
Rabionet i Masó.
S’ha emès per la Secretària-Interventora informe desfavorable de data 14 de
setembre de 2017 sobre les mateixes al·legacions.
Als quals informes el present acord es remet, es donen per reproduïts per
evitar reiteracions, i seran units a la present resolució en totes les seves
notificacions i trasllats.

-

S’ha mantingut una reunió amb el Sr. Rabionet i la seva advocada en data 18
de setembre de 2017.

Per tot això es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pels Srs. Rabionet i
Masó, en base en el que s’ha expressat en la part expositiva.
Segon.- Aprovar definitivament el replanteig de les finques resultants 10 i 11 de la UA
1 Passeig de les Delícies, d’acord amb el plànol topogràfic signat pel topògraf Sr.
Montero i validat pels serveis tècnics municipals que no varia de l’aprovat inicialment
en data 21/07/2017.
Tercer.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient i publicar-ho al BOPG,
al Diari el 9Nou i a l’e-tauler de la web municipal.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (5): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, i els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat,,
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (3): els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra. Clopés de
L'A.
Intervencions:
(0:00:40 a 0:02:26)
5.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE DE REFORMA INTERIOR
PARCIAL DE LA PB DE L'AJUNTAMENT PER ACTIVITATS MUNICIPALS
DIVERSES.1.- ANTECEDENTS
Per resolució del Ple de data 21 de juliol de 2017, es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Reforma
interior parcial de la PB de l’Ajuntament per activitats municipals diverses” redactat per
l’arquitecte Sr. Emil Palou i Soler.
El citat acord es va sotmetre al preceptiu termini d’informació pública en el qual, no s’hi
ha presentat cap al·legació ni reclamació.

[OTR.PIE]

2.- FONAMENTS DE DRET
El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte segons allò establert a
l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Aquest Ple és competent per aprovar definitivament el citat projecte de conformitat
amb l’article 52/53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinària denominat
“Reforma interior parcial de la PB de l’Ajuntament per activitats municipals diverses”
redactat per l’arquitecte Sr. Emil Palou i Soler, amb un pressupost d’execució per
contracta de 279.330,74.- Euros.
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la
Província.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat,, els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i la Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:02:30 a 0:05:07)
El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A demana si hi ha projecte de les activitats que
s’hi portaran a terme. L’Alcaldessa contesta que aquesta setmana vinent, concretament
dimarts, vindrà una empresa a parlar del tema i seria interessant que tots els Regidors hi
poguessin participar.
6.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D'EXECUCIÓ D'OBRES DEL PROJECTE DE
REFORMA INTERIOR PARCIAL EN P.B. DE L'AJUNTAMENT DE VILADRAU PER
ACTIVITATS MUNICIPALS DIVERSES
Per acord de Ple de data 1 de setembre de 2017 es va aprovar la convocatòria de la contractació
del contracte d’obres de referència. Havent-se publicat la convocatòria, instruït l’expedient de

selecció del 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 unintse’n còpia en les seves notificacions als licitadors,
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte d’execució d’obres a l’empresa i
pel preu que s’indica, amb subjecció a les determinacions del Plec de Clàusules aprovat i a les
determinacions i condicions del conjunt de la seva oferta presentada, que son contingut
contractual del mateix:
Obra:
Reforma interior parcial en P.B. a l’Ajuntament de Viladrau per activitats
municipals diverses
Empresa
Excavaciones Ampurdan 2000 S.L. (CIF B17612748)
adjudicatària:
Preu:
210.975,00 € + IVA que resulti d´aplicació
SEGON.- Designar com responsable del contracte la Sra. Imma Pujol Molist, arquitecte
superior, d’acord amb l’art. 52 TRLCSP.
TERCER.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 933 63301 del pressupost municipal
vigent.
QUART.- Retornar als licitadors, que ho sol·licitin, la documentació administrativa que no hagi
de romandre necessàriament a l’expedient.
CINQUÈ.- Donar publicitat a la present resolució d’adjudicació definitiva mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant de l’Ajuntament (www.viladrau.cat)
SISÈ.- Notificar el present acord als licitadors.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (8): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, els Regidors Srs. Tordera i Argenter del PDeCat,, els Regidors Srs. Bastias i
Bosch i la Regidora Sra. Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:05:08 a 0:08:30)
L’Alcaldessa comenta les empreses que es van presentar i les valoracions efectuades
per la Mesa, segons l’acta d’obertura del sobre núm.2.
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Propostes urgents
L’Alcaldessa comenta que ahir es van fer arribar 2 mocions del grup municipal de
L’Alternativa, que es presenten ara al Ple, i les quals una vegada exposades pel grup
municipal que les presenta se’n votarà primer la urgència:
MOCIÓ DE “L’ALTERNATIVA VILADRAU” PER A REGULAR L’ACCÉS A
L’ENTORN RURAL AL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
1. Viladrau és un municipi amb gran afluència turística per la seva ubicació, a l’interior del
Parc Natural del Montseny, amb el Matagalls i amb diferents paratges de valor i
interès natural com a atracció turística.
2. El turisme a Viladrau és una de les principals fonts de riquesa del teixit empresarial del
municipi, i es considera que té un comportament estacional concentrat en els mesos
d’estiu i tardor. Durant els mesos d’estiu es caracteritza per basar-se amb habitants
de segona residència que tenen un vincle d’arrelament al poble, amb una
convivència i integració notables. Per altra banda, el turisme a la tardor es basa amb
visitants de cap de setmana amb un comportament molt divers, atrets pel paisatge i
pels fruits que el boscos produeixen durant aquest període.
3. Durant els caps de setmana de setembre i octubre arriben a Viladrau gran quantitat de
persones amb vehicles particulars, que tenen per objectiu accedir a un entorn rural
de titularitat privada (boscos i camps) per a recol·lectar productes com castanyes o
bolets.
4. Aquest fet explicat en el darrer apartat, comporta un seguit de problemes i
preocupacions als viladrauencs que es descriuen a continuació:


La manca de zones d’aparcament dels vehicles en zones limítrofes
entre el poble i l’entorn rural fa que els visitants estacionin
incorrectament dificultant la circulació, creant així problemes de
seguretat i convivència.



El desconeixement dels visitants sobre la propietat i l’ús de l’entorn rural
provoca confrontacions, furts i danys en finques particulars.



La manca de presència d’agents informatius, com podria ser la
Guarderia del Parc Natural del Montseny en determinades zones del
municipi, i el dèficit d’agents de seguretat en relació a la quantitat de
gent que es concentra a l’entorn, provoca que sovint el visitant tingui un
comportament poc adequat sense ser-ne coneixedor.



La neteja i manteniment d’aquests espais particulars on s’hi exerceix un
ús públic tolerat recau sobre els propietaris de les parcel·les.

A fi i efecte de que l’Ajuntament de Viladrau promogui la sensibilització del problema
entre els diferents actors, es pugui dotar d’eines de treball i comunicació de cara la
tardor vinent, i aprovi una regulació a través d’ordenances municipals, l’Alternativa de
Viladrau proposa prendre els següents
ACORDS
Primer. Que ES CONSTITUEIXI UNA TAULA DE TREBALL FORMADA PER
REPRESENTANTS DELS AGENTS IMPLICATS (AJUNTAMENT, PARC NATURAL
DEL MONTSENY, ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS)
EN UN TERMINI MÀXIM DE 2 MESOS
Segon. Que ES PRENGUI EL COMPROMÍS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE
PARTICIPAR ACTIVAMENT EN LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS I L’ÚS DE L’ENTORN
RURAL AL MUNICIPI DE VILADRAU
Sotmesa a votació la urgència de la proposta aquesta es desestimada per majoria
absoluta, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (3): Els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra. Clopés de
L'A.
VOTS EN CONTRA (5): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC i els 2 Regidors del PDeCat Srs. Tordera i Argenter
ABSTENCIONS (0)
Al ser desestimada la urgència, no es vota la proposta que podrà presentar-se en un
altre Ple.

Intervencions:
(0:08:55 a 0:21:50)
La Sra.Alcaldessa, en nom de l’equip de govern exposa els motius que els porten a
desestimar la urgència de la moció, ja que es considera prou important per madurar-la
i debatre-la amb els diferents sectors implicats, per tant emplaça als Regidors de
l’Alternativa a que la tornin a presentar més endavant.
El Sr. Bosch del grup de L’Alternativa considera que si es vol solucionar el tema per la
tardor de l’any vinent ja s’hauria de començar a treballar ara, per això la moció parla de
constituir una taula de treball que és qui elaborarà les propostes.
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MOCIÓ DE L'ALTERNATIVA DE VILADRAU PER A LA CONVOCATÒRIA DEL
CONSELL DEL POBLE
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
1. El Programa electoral del Grup ERC-AM de Viladrau de les passades eleccions
municipals de l’any 2015 prometia la creació d’un Consell del Poble, definit com a
òrgan que hauria d’actuar com Consell assessor de l’Ajuntament. A més, es
comprometia a la creació d’un Reglament per a l’elaboració de Pressupostos
Participatius a partir dels Pressupostos de l’any 2016.
2. Passades les eleccions, en la fase de negociacions per a la formació de Govern, el
Grup ERC-AM va condicionar l’acord amb el Grup L’Alternativa de Viladrau a: la
creació del Consell del Poble, els Pressupostos Participatius i les regidories
compartides amb pressupostos independents per a cadascuna.
3. El març de 2016 es va aprovar el Reglament del Consell del Poble definit com a un
“mecanisme de consulta i presa de decisions, prèvia informació i reflexió, dels
ciutadans i ciutadanes, coordinat pel Consell Gestor de Participació Ciutadana” tal
com descriu l’article 4.1 del Reglament.
4. Les funcions d’aquest Consell del Poble tal com recull l’apartat 4.2 del Reglament són:
a) Debatre els temes que li siguin demanats per l’Alcalde/essa o pel Consell
Gestor de Participació Ciutadana.
b) Recollir idees per millorar el poble i compartir-les.
c) Prioritzar quines són les necessitats més urgents a curt, mig i llarg termini.
d) Avaluar la tasca que realitza l’Ajuntament.
e) Conèixer, debatre i decidir una part dels pressupostos municipals.
f) Proposar iniciatives ciutadanes, consultes o referèndums
5. Des del moment de la seva creació, l’aprovació del Reglament, el Consell del Poble no
s’ha reunit.
6. Passats 2 anys i mig de la present legislatura continua pendent per part de
l’Ajuntament la creació d’un Reglament per a la creació de Pressupostos
Participatius. S’entén que els Pressupostos Participatius són els que inclouen la
Participació Ciutadana en la fase de l’elaboració del Pressupost anual de la
corporació.
7. Únicament s’han fet Jornades de Participació Ciutadana promogudes pel Consell
Gestor de Participació Ciutadana per proposar actuacions en les que es destinen
partides econòmiques irrisòries. En el cas de l’any 2017 s’hi ha destinat 15.000 €,
corresponents al 0,7% del Pressupost Municipal.
8. Les regidories no han sigut compartides en cap moment, ni tan sols entre ERC i
PDeCat, i no disposen de pressupostos exclusius com es requeria inicialment.

9. No obstant, l’actual equip de Govern, al marge d’obviar la participació ciutadana en la
presa de decisions, configuració del Pressupost Anual Municipal i definició de línies
estratègiques, ha pres decisions de dubtosa urgència en les quals ha gastat tot el
Romanent de Tresoreria disponible (465.650,00 €). Aquestes decisions, signifiquen
una modificació extraordinària d’un 22% del Pressupost anual, i hipotequen la salut
de les arques municipals i també les futures inversions que s’hagin de realitzar al
poble, com per exemple les obres d’urbanització del veïnat de Les Guilleries, o
l’ampliació del pàrquing municipal, entre altres.
A fi i efecte de que l’Ajuntament de Viladrau sigui coherent amb els seus actes, informi
als ciutadans de les decisions preses i s’avaluï la seva gestió, l’Alternativa de Viladrau
proposa prendre els següents
ACORDS
Primer. Que S’INSTI AL CONSELL GESTOR DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER
ACORD D’AQUEST PLE A CONVOCAR EL CONSELL DEL POBLE PER TRACTAR
ELS APARTATS C), D) I E) DE L’APARTAT 4.2 DEL SEU REGLAMENT, TAL I COM
PREVEU L’APARTAT 4.4 SUBAPARTAT C).
Segon. Que EN CAS DE NO SER CONVOCAT EL CONSELL DEL POBLE EN UN
TERMINI MÀXIM D’UN MES, PER PRIMERA VEGADA, I LES VEGADES QUE EL
DEBAT I ELS TEMES A EXPOSAR HO REQUEREIXIN ABANS DE L‘1 DE FEBRER,
L’AJUNTAMENT CONVOQUI UNA SESSIÓ MONOGRÀFICA PER DEFINIR
NOVAMENT LES FUNCIONS I LA UTILITAT D’AQUEST ORGANISME
Abans de votar la proposta marxa el Regidor Sr. Rabat manifestant que ha d’anar a
treballar.
Sotmesa a votació la urgència, aquesta s’aprova per unanimitat.
A continuació es posa a votació la proposta i aquesta es desestimada per majoria,
amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (3): Els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la Regidora Sra. Clopés de
L'A.
VOTS EN CONTRA (4): Les Regidores Sres. Feliu i Formatjé d'ERC i els 2 Regidors
del PDeCat Srs. Tordera i Argenter
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:21:55 a 01:05:00)
La Sra. Alcaldessa, en nom de l’equip de govern, exposa els motius que els porten a
desestimar la proposta i que bàsicament són pel fet de que potser hi ha conceptes que
no s’han entès prou bé, ja que el consell del poble s’ha reunit regularment des de la
seva constitució i s’han debatut els pressupostos participatius
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Per part de L’Alternativa, el Sr. Bosch no és del mateix parer ja que creu que el
Reglament del Consell del Poble preveu que sigui el Ple qui pugui instar la
convocatòria del Consell del Poble, per això ho sol·liciten.

PRECS I PREGUNTES
(01:05:25 a 01:30:40)
En aquest punt el Regidor Sr. Tordera s’absenta del Ple per motius personals.
Sr. Bosch, del grup de L’Alternativa pregunta sobre els següents temes, en relació
amb les previsions pressupostàries i la seva execució actual:
-

-

-

-

-

Pàrquing Mercè Torres: L’Alcaldessa contesta que la redacció del projecte
està pendent de parlar-ho amb els redactors del POUM ja que hi ha diferents
propostes. El Sr. Bosch es queixa de que portem molts anys posant-ho al
pressupost i sense executar-lo.
Obres a Les Guilleries, en concret estació de bombeig i C/ Carena de les
Bruixes. La Sra. Alcaldessa contesta que l’obra prioritària és la estació de
bombeig, ja s’ha fet el projecte i properament s’aprovaran les contribucions
especials. La urbanització del carrer es farà l’any vinent. El Sr. Bosch contesta
que aquestes dues obres són fruit d’un compromís entre la Junta de
conservació i l’equip de govern, en el moment de recepcionar les obres i d’això
ja fa 2 anys i encara està igual. La Sra. Alcaldessa contesta que el tema
prioritari era l’enllumenat públic, que finalment es podrà desencallar amb una
subvenció que s’ha aconseguit, després l’estació de bombeig i finalment la
urbanització del C/ Carena de les Bruixes.
Obres ETAP i Dipòsit d’aigua. La Sra. Alcaldessa contesta que com saben el
grup de L’Alternativa, que havien dit que les obres es podien fer
immediatament, això no era cert, el fet que la normativa no recollís les
instal·lacions existents de l’aigua ha suposat la tramitació de diferents
expedients amb més administracions implicades, i tot i que tenim els recursos
això ha endarrerit més del que seria desitjable les obres. Actualment però ja
s’està treballant en el projecte de l’ETAP i en breu s’iniciaran les obres,
s’intentarà abans de final d’any certificar una part de les obres.
Publicitat Espai Montseny. El Sr. Bosch demana perquè no s’ha gastat tot el
previst. L’Alcaldessa contesta que hi pot haver factures pendents que es
presenten a final d’any. També pregunta el Sr. Bosch sobre la finalització de la
concessió de l’empresa que gestiona l’Espai Montseny, contesta la Sra.
Alcaldessa que s’està treballant en els plecs per a treure-ho a nova licitació.
Conservació Zona Esportiva. El Sr. Bosch, demana sobre l’increment de la
partida. Contesten la Sra. Alcaldessa i el Sr. Argenter que això caldria mirar
exactament que s’ha imputat a la partida però que hi ha alguna cosa de revisió
de les instal·lacions que podria ser que incrementés la partida però que es
mirarà.

-

-

Actuacions en la fauna i la flora. Demana el Sr. Bosch si hi ha alguna
previsió. La Sra. Alcaldessa diu que hi ha propostes, demà també en parlarà
amb els propietaris, i espera que es puguin executar dins el 2017.
Carrer Rectoria. El Sr. Bosch, del grup de L’A, demana si ja s’ha tancat l’obra
del Carrer Rectoria. La Sra. Alcaldessa contesta que falta liquidar
definitivament l’obra i les contribucions especials, espera que es pugui fer en
els propers dies. El Sr. Bosch comenta que ha observat que ja s’ha pagat tot el
previst i per tant entén que l’obra tindrà un sobrecost. La Sra. Alcaldessa
contesta que no hi ha un sobrecost molt important , però que una vegada es
tingui el cost definitiu se’n donarà compte al ple.

Per últim és dóna la paraula al públic assistent (01:30:42 a 01:31:45)
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:50 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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