ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 4 DE SETEMBRE DE 2015

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 03/2015
Data: 04/09/2015
Horari: 19,30 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)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia quatre de setembre de dos mil
quinze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcadessa, 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:

1.-APROVACIÓ ACTES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES ANTERIORS.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 extraordinàries de 8
de juliol de 2015 i de 20 de juliol de 2015, que s’han distribuït amb la convocatòria.
El Sr. Bosch, de L’A, manifesta que hi ha una errada en l’acta de la sessió del dia 8 de
juliol ja que el portaveu del grup municipal de L’Alternativa és el Sr. Cantizano i no el Sr.
Bastias com consta en l’acta.
Amb aquesta rectificació s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió del dia 8 de juliol de
2015.
Pel que fa a l’acta del dia 20 de juliol de 2015, els regidors del grup de L’Alternativa
manifesten el seu desacord en la manera com s’han recollit les intervencions ja que no
reflecteix la realitat del que va passar, voldrien que es transcrivís el que es va dir.
L’Alcaldessa demana que concretin quins punts troben a faltar:
Sr. Bosch: es va parlar els m3 que consumeix Liquats i no surt en el Ple.
Sra. Alcaldessa: Estaria bé fer un monogràfic sobre l’aigua per saber l’estat de les
infraestructures, la quantitat d’aigua que tenim i necessitem, la seva gestió, etc. parlar-ne
nosaltres i donar-ne compte als veïns. Es un tema molt important i si no s’afronta tindrem
problemes.
Sr. Cantizano: Es va qüestionar el tema de que hi hagués Precs i Preguntes en un Ple
extraordinari.
Sra. Alcaldessa: Com a criteri general l’equip de govern volem que en qualsevol Ple hi hagi
Precs i preguntes, i no només per a que intervinguin els Regidors sinó també per a que
pugui intervenir el públic assistent. El fet de fer el Ple en aquesta sala ja és amb la idea de
que puguin venir més gent i que estigui obert a tots.
Posada a votació l’acta del dia 20 de juliol s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a
favor dels 3 Regidors d’ERC i dels 2 Regidors de CiU. Hi voten en contra els 4 Regidors de
L’A.

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’inici del mandat
fins a la data (Decrets del 1 al 32 de 2015) que s’han tramès a tots els Regidors per correu
electrònic.
Els Regidors de L’A pregunten sobre el Recurs interposat per alguns propietaris sobre
l’inventari de camins municipal. L’Alcaldessa respon que el que consta en els Decrets és el
nomenament d’un Procurador, a proposta de l’advocada que porta el cas, per tal de fer el
seguiment dels 8 Recursos contenciosos interposats, cal dir que actualment el procés està
parat ja que els propietaris han canviat d’advocat i és voluntat d’aquest equip de govern
aprofitar per parlar amb tots els propietaris en els pròxims dies.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PROJECTE “REDESCOBRIM
VILADRAU, TERRA DE BRUIXES I BANDOLERS” EN EL MARC DEL
PROGRAMA EUROPEU – “VIURE AL POBLE”.L’execució del projecte “Redescobrim Viladrau, terra de bruixes i bandolers”, ha comportat
una sèrie de variacions que es justifiquen en l’informe redactat pels serveis tècnics
municipals i que no suposen cap variació de les condicions per a l’atorgament de l’ajut
concedit en el programa europeu “Viure al Poble” sinó que manté intactes i millora les
condicions per les quals va ser concedit l’esmentat ajut.
Per tot això es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la memòria justificativa de les modificacions del Projecte “Redescobrim
Viladrau, terra de bruixes i bandolers”
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Relacions Institucionals els canvis en el projecte “Redescobrim Viladrau,
terra de bruixes i bandolers”, en el marc del programa “Viure al Poble”, finançat amb fons
FEDER eix 4, període 2007-2013.
Tercer.- Fer constar que les modificacions proposades en l’informe justificatiu dels canvis
proposats que s’adjunta a la sol·licitud, no suposen cap variació de les condicions per a
l’atorgament de l’ajut concedit en el programa europeu “Viure al Poble”. El projecte manté
intactes i millora les condicions per les quals va ser concedit l’esmentat ajut.
Quart.- Fer constar que les modificacions proposades tenen un afectació positiva respecte
al contingut, els objectius, la finalitat i el període d’execució del projecte aprovat
inicialment.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDITS
PRESSUPOST 2015.Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat de suplementar algunes partides per a
la realització de les despeses que s’especifiquen, i atès que hi ha una partida al pressupost
de fons de contingència i imprevistos amb crèdit suficient per a suplementar les anteriors.
Considerant així mateix la necessitat de sol·licitar un préstec per a poder disposar de la
suficient liquiditat per a fer front a les despeses de l’obra de la coberta de l’ala est del
CCEN, fins que arribin les subvencions previstes en el pressupost, quin ingrés no es
realitzarà abans de 2 o 3 anys. Es proposa consignar com a ingrés el préstec a compte de les
subvencions inicialment previstes.
Modificacions que es proposen:
MODIFICACIONS PRESSUPOST DESPESES:
A/ SUPLEMENTS DE CRÈDIT:
Partida

nom

Inicial

Alta

334 47900

PCT Boscos Bruixes Bandolers

5.000,00

5.000,00

Defintiva
10.000,00

338 62700

Centenari Motor

39.000,00

3.000,00

42.000,00

130 63400

Adquisició vehicle vigilant

3.000,00

5.550,00

8.550,00

13.550,00

B/ FINANÇAMENT:
1) Baixa de partides de despeses:
Partida
929 50000

nom

Inicial

Fons de contingència i imprevistos

20.000,00

BAIXA

Definitiu

-13.550,00

6.450,00

-13.550,00

MODIFICACIONS PRESSUPOST INGRÈS:
Partida

nom

91301 Prèstec obres coberta

Inicial

Alta
-

Baixa

369.200,00

75050 Subvenció Gen. Viure al poble

27.200,00

27.200,00

75080 Subven. Diputació PUOSC

70.000,00

70.000,00

79101 Subven. FEDER viure al poble

272.000,00

272.000,00
369.200,00

369.200,00

Definitiu

369.200,00
‐
‐
‐

FONAMENTS JURIDICS
1. S’ha emès, pel secretari – interventor, informe favorable.
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit per baixa de partides de despesa,
en les quantitats especificades.
2. Aprovar provisionalment la modificació de les partides d’ingrés en les quantitats
especificades.
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
4. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: Comenta que les modificacions que es proposen són per compromisos ja
adquirits per l’anterior equip de govern: hi ha 3 partides que han quedat curtes una d’elles
l’aportació que ha de fer Viladrau a l’Associació de Municipis del Pla de competitivitat
turística de Boscos, Bruixes i Bandolers, que incomprensiblement ja es sabia que
l’aportació de Viladrau era de 10.000 € però només es van preveure 5.000.
La Sra. Clopés comenta que inicialment, i en el moment de fer el Pressupost a finals de
l’any 2014, es va parlar de 5.000, va ser després que es va acordar que tots els pobles
pagarien 10.000 €.
L’Alcaldessa comenta que tenen una reunió en els pròxims dies per parlar de la continuïtat
del projecte.
Pel que fa al centenari del motor, també s’ha hagut d’ampliar la partida, de moment fins a
42.000 € ja que no sabem exactament quin serà el cost total. Hi ha signats papers amb
diferent gent però no en tenim el cost total, tot i que sembla que pel 2016 encara s’haurien
de preveure 30.000 € més, i que per tant el cost total podria arribar a 72.000 €. De tota
manera és una acció que no està del tot decidida i que sorprèn que s’aprovés a corre cuita a
pocs dies de les eleccions municipals.
Pel que fa al vehicle municipal també va costar més diners dels que s’havia previst i tot
plegat s’ha finançat amb la partida del fons de contingència.
Per últim, per tal de poder fer front a la despesa de l’obra inclosa en el FEDER que cal tenir
liquidada abans del 31 de desembre s’ha hagut d’incloure un préstec pel mateix import de
les subvencions que financen l’obra ja que es rebran en anys posteriors i que quan
s’ingressin serviran per a amortitzar el préstec.

5.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2014.Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per
la Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública,
mitjançant edictes al BOPG núm. 96 de 20 de maig de 2015 i al tauló d’edictes de la
Corporació, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada conforme,
es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants
dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de
despeses i d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2014, que a nivell de resum
ofereixen el resultat que s'indica annex.
SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura de
Comptes pel seu examen i fiscalització.
ANNEX
1.1.
1.2.

De la pròpia entitat local
-

El balanç, amb un actiu i un passiu de 4.157.793,97 €.
El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de
346.084,85 €.
L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:







Crèdits inicials ............................................ 1.600.000,00 €
Modificacions de crèdit ................................ 504.768,94 €
Crèdits definitius ........................................ 2.104.768,94 €
Obligacions reconegudes............................ 1.613.246,28 €
Pagaments realitzats ................................... 1.281.589,97 €
Obligacions pendent de pagament................. 331.656,31 €

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:







Previsions inicials ....................................... 1.600.000,00 €
Modificacions de crèdit ................................. 504.768,94 €
Previsions definitives ................................. 2.104.768,94 €
Drets reconeguts nets ................................. 1.705.696,77 €
Recaptació neta .......................................... 1.351.814,25 €
Drets pendents de cobrament ........................ 353.882,52 €

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 5.768,80 €.
-

La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model simplificat
de comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre.

2. Documentació complementària
2.1.

De l’entitat local
-

L’acta d’arqueig.

-

Les certificacions de cada entitat financera.

-

La conciliació bancària.

VOTS A FAVOR (4): Els 4 Regidors de L’Alternativa
VOTS EN CONTRA(2): Els 2 Regidors de CiU
ABSTENCIONS (3): Els 3 Regidors d’ERC.
La proposa queda aprovada per majoria simple.
6.- PRECS I PREGUNTES:
Revista informativa:
El Sr. Cantizano, del grup municipal de L’A, demana si es té previst editar una revista
informativa per tal que la gent pugui llegir els plens.
La Sra. Alcaldessa contesta que passada la Festa Major ens plantejarem fer un butlletí que
en principi està previst que tingui més periodicitat que la Revista i que es pugui fer en
digital i paper. Ens preguntem si cal transcriure tot el Ple, pensem que es millor a la llarga
poder retransmetre els plens. De moment també s’ha obert un compte de twiter volem que
tothom tingui la màxima informació.
El Sr. Bosch, pensa que és millor informar al poble i que tothom pugui llegir el que es diu
al Ple. La Sra. Clopés comenta que està bé gravar-ho però no tothom hi té accés.
L’Alcaldessa comenta que després de la festa major se’n parlarà, però estem d’acord en què
tots volem donar la màxima informació.
Compensació càrrecs electes:
La Sra. Clopés, del grup de L’A, demana sobre el sou de l’Alcaldessa, que està sobre els
1.208 € mensuals i com que té aprovada una dedicació del 50%, la subvenció de la
Generalitat que preveu un sou de 1.430,21 € mensuals per a una dedicació del 100%,
només ens ingressarà el 50% és a dir 715 €, per tant pregunta d’on sortirà la diferencia fins
als 1.208 €. Així mateix pel que fa als Regidors demana perquè havent mantingut la
dedicació del 20% s’han augmentat 50€ mensuals.
L’Alcaldessa contesta que la subvenció de la generalitat es destina a la remuneració de
l’Alcalde perquè surt més a compte que distribuir-ho entre tots els Regidors que cobren
perquè aleshores la subvenció és inferior. A la meva feina, soc assalariada, he renunciat al
50% del meu salari i per això es va acordar que la meva dedicació fos del 50%, i la
diferència entre el sou i el que paga la Generalitat la paga l’Ajuntament. Entenem que s’ha
de cobrar per aquesta feina, no estem d’acord en fer Juntes de Govern i vam decidir aprovar

una dedicació dels Regidors de l’equip de govern del 20% amb un sou de 350 € mensuals
per 12 mesos, no creiem que hi hagi gaire diferència del que es cobrava abans entre sous i
assistències.
La Sra. Clopés llegeix la intervenció del Sr. Argenter en el Ple del 6 de juny de 2013 en
que manifestava la seva opinió de que no s’havia de cobrar cap indemnització fixa.
El Sr. Argenter, del grup de CiU, manifesta que la feina s’ha de cobrar el que no s’ha de
cobrar és cap dieta injustificada això és il·legal.
Sra. Alcaldessa: Volem la màxima transparència en tota la gestió municipal i pel que fa a
les remuneracions dels càrrecs electes també es publicarà a la web a l’igual que totes les
liquidacions d’anys anteriors.
La Sra. Clopés manifesta que ja sortia a la Revista, no s’amagava res i els desplaçaments
estaven tots justificats.
Contractació servei restauració:
El Sr. Cantizano, del grup municipal de L’A denuncia el fet que es contractés amb l’Hotel
Bofill per a fer el berenar del grup holandès que va actuar a la plaça el passat mes de Juliol.
L’anterior equip de govern havia acordat amb l’orquestra que se’ls donaria un berenar i
entrada lliure a l’espai Montseny però el que s’ha fet és pagar-los un berenar a un hotel
propietat de l’esposa d’un Regidor i això és il·legal.
La Sra. Formatjé, regidora de cultura, manifesta que desconeixia aquestes condicions, i
que quan li van dir que els havien de pagar un berenar-sopar per 70 persones i que volien
un lloc proper a la Plaça pels instruments que porten, va pensar amb l’Hotel Bofill per
capacitat i preu. La idea és poder donar negoci a tothom i fer la roda entre tots els
restauradors. Ara bé pel que sap, quan governava L’Alternativa també es van contractar en
varies ocasions els serveis de l’Hotel Bofill i el Sr. Argenter ja era Regidor aleshores no era
il·legal?
Alcaldessa: S’entén que si no es pot contractar és indiferent que estigui a l’equip de govern
o a l’oposició, no? Ja demanarem qui familiars directes estan afectats per la prohibició però
entenc que si el servei és bo no hauria de ser tan problema, però si es tracta de denunciar
denunciem cap problema.
El Sr. Argenter i el Sr. Tordera, contesten que han revisat factures d’anys anteriors i de
irregularitat també n’hi han per tant sembla que es vulgui anar en contra de persones que
només es volen guanyar la vida.
El Sr. Bosch i el Sr. Cantizano manifesten que ells volien notificar-ho i prou.
Sra. Formatjé, Regidora de Cultura, la idea és fer rotació i mirar que tot el que es pugui fer
amb gent del poble millor.
Sra. Alcaldessa: Pensa que hi ha coses que són més importants com obres que s’han fet
sense llicència i sense estar emparades per la normativa urbanística: a Masmiquel hi ha 2
cases que s’han fet sense que estiguin previstes en el plànol aprovat això és un fet greu i
intentarem arreglar-ho però pensem que hi ha hagut poca vigilància.
Sr. Cantizano, manifesta la seva sorpresa i que el tècnic no els va informar en cap
moment.

Alcaldessa: La responsabilitat és del polític si té coneixement de que s’estan fent obres i no
envia al tècnic a fer la revisió.
També, continua la Sra. Alcaldessa, hi ha problemes de salut, dels quals el govern
municipal anterior en tenia coneixement des de l’any 2009 i no havien fet res. Hi ha
problemes més greus que els 900 € d’un berenar, ens preocupa la sostenibilitat, el medi
ambient, podem fer les denuncies que calguin però hi ha temes molt importants a resoldre.
Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, comenta que el tema de les obres a Mas miquel ja
feia molt temps que ho denunciava i quan hi ha anat ara amb el tècnic municipal i han vist
el què s’ha fet i que no s’ajusta al que està previst a la normativa aprovada el problema és
més gros que s’hi s’hagués parat abans, ara tenim un problema important.
El Sr. Bastias, del grup municipal de L’A, no entén quan s’han fet aquestes obres, ja que
abans no es podia construir i quan es va aprovar la modificació de les normes van pujar els
d’Urbanisme de Barcelona i de Manresa a mirar-ho i no hi havia res d’aquestes
edificacions. Si s’ha fet després sense llicència ni rés és responsabilitat del propietari i dels
seus tècnics, i si són il·legals s’hauran d’enderrocar.
Alcaldessa: Això és de mal fer però algun responsable hi deu haver.
Festa Major
Per últim l’Alcaldessa convida a tots els Regidors i públic assistent als actes de la Festa
Major que es celebrarà del 5 al 13 de setembre.
I acte seguir demana al públic assistent si tenen cap prec o pregunta a formular. No hi ha
cap persona que demani la paraula.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20’30 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

