
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 20 DE JULIOL DE 2015 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 98/2015 

Data: 20/07/2015 

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) 

Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Míriam Clopés Coll (L’A) 

Albert Bosch Puig (L’A) 

Secretari accidental: Sr. Màrius Valls Plans. 

Oberta la sessió i declarada pública, un cop comprovada l’existència del quòrum 
que cal perquè pugui esser iniciada, es procedeix a conèixer dels següents 
assumptes inclosos a l’ordre del dia.  
 
 
1.- ACCEPTACIÓ AJUDES I NORMATIVA PUOSC – ADEQUACIÓ I CONSOLIDACIÓ 
DE L´EDIFICI DE L´ESPAI MONTSENY 
 
El Pla Únic d’Obres i Serveis corresponent a l’anualitat de 2015 incorpora 
l’actuació núm. AC / 12.217 – DG / 15 “Adequació i consolidació de l´edifici de 
l´espai Montseny” amb una despesa de 665.544,61 € i una subvenció de 70.000,00 
€ dins el Programa Específic de la Diputació de Girona.  
Ateses les bases reguladores del Pla, els reunits, per unanimitat, adopten el 
següent 



ACORD 
 
PRIMER.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar 
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
SEGON.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
d´aquest Ajuntament perquè les obres s’executin amb normalitat i designar 
la persona següent: 
Director facultatiu de les obres o responsable de l’actuació : Imma Pujol 
Molist, arquitecta superior. 
 
TERCER.- Aquest Ajuntament es compromet a solucionar, al seu càrrec 
exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o 
durant la seva execució. 
 
QUART.- El projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb 
caràcter definitiu. 
 
CINQUÈ.- Aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, 
així com també de les autoritzacions i concessions administratives 
necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en 
servei. 
 
SISÈ.- De conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida 
pressupostària especificada a continuació hi ha una consignació suficient per 
atendre el finançament d’aquesta actuació : 
Partida pressupostària número 933.62700 del Pressupost exercici 2015.
        
 

2.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE D’EXECUCIÓ D’OBRES DEL PROJECTE 
“ADEQUACIÓ DE LA COBERTA, CONSOLIDACIÓ DE L´EDIFICI DEL CCEN, SALA 
D´EXPOSICIONS DE BRUIXES I BANDOLERS” 
 
Per acord del Ple es va aprovar la convocatòria de la contractació del contracte 
d’obres de referència, inclosa en el programa Operatiu FEDER 2007-2013 Eix 4 
Programa Viure al Poble, 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, els 
reunits, per unanimitat., adopten el següent 
 



   
 

 

ACORD 
 
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 dels Plecs de Clàusules aprovats i a les determinacions i 
condicions del conjunt de la seva oferta presentada, que son contingut 
contractual del mateix: 
 
Obra: “Adequació de la coberta, consolidació de l´edifici del 

CCEN, i sala d´exposicions de Bruixes i Bandolers” 
Empresa 
adjudicatària : 

 
Xavier Alsina SA (CIF A17228131) 

Preu: 440.029,50 € + IVA que resulti d´aplicació 
 
SEGON.- Designar com responsable del contracte la Sra. Imma Pujol Molist, 
arquitecta superior facultativa directora de l´obra, d’acord amb l’art. 52 
TRLCSP. 
 
 
3.- FESTES LOCALS 2016 
 
Atès el que s´estableix en l´art. 37.2 de l´Estatut dels Treballadors i Decret 
177/1980, de 3 d´octubre, així com les Festes generals a Catalunya per a l´any 
2016 declarades per la Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, els reunits, per 
unanimitat, adopten el següent 
 

ACORD 
 
Proposar a la Generalitat de Catalunya que les dues festes locals 
corresponents al municipi de Viladrau per a l´any 2016 siguin fixades pels 
dies 8 de setembre (Festa Major), i 11 de novembre (Sant Martí, Festa Major 
petita). 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIÓ D´ALCALDIA SOBRE CONTRACTACIÓ DE 
DIRECCIÓ D´OBRES DE L´OBRA “ADEQUACIÓ DE LA COBERTA, CONSOLIDACIÓ 
DE L´EDIFICI DEL CCEN, I SALA D´EXPOSICIONS DE BRUIXES I BANDOLERS” 
 
L´Alcaldessa dóna compte de la Resolució dictada el 15 de juliol de 2015 següent:  
 

“DECRET 
 
Havent-se d´executar l´obra de referència i conseqüentment essent necessària la 
contractació dels serveis professionals que s´indiquen, havent-se convidat a 



participar a diversos professionals i disposant de llurs ofertes, i en atenció a la que 
resulta econòmicament més avantatjosa;  
Resultant la quantia del contracte que en determina la seva naturalesa de 
contracte menor d´acord amb els art. 111 i 138.3 del RDLeg 3/2011 de 14 de 
novembre, pel que s´aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
pel present 

HE RESOLT 
 
Aprovar la realització dels serveis que s´indiquen, aprovar-ne la despesa, i 
adjudicar-los als professionals i pels preus que s´expressen : 
 
Obra a la que es refereixen els serveis : “Adequació de la coberta, 
consolidació de l´edifici del CCEN, i sala d´exposicions de Bruixes i Bandolers” 
inclosa en el programa Operatiu FEDER 2007-2013 Eix 4 Programa Viure al 
Poble. 
 
1.- Direcció facultativa d´obra per arquitecte superior : 
Professional adjudicatari : Sra. Imma Pujol Molist (NIF 33943592P) 
Preu : 14.598,61 € + IVA que resulti aplicable 
 
2.- Coordinador de seguretat i salut : 
Professional adjudicatari : Sr. Marc Serrat Pastor (NIF 53032003Y) 
Preu : 3.100,00 € + IVA que resulti aplicable” 

 

5.- CONDOL 

Conegut el tràgic accident que ha costat la vida a la filla de l´Alcalde de Torelló, els 

reunits, per unanimitat, acorden expressar el més sincer condol a la família en nom 

de tot l´Ajuntament de Viladrau. 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

L´Alcaldessa dóna la paraula als assistents i s´enceta una deliberació sobre la 

inclusió sistemàtica dels Precs i Preguntes com a punt fixe en les ordres del dia 

també en els Plens Extraordinaris, valorant-se, per una banda l´Alcaldessa, la 

participació i posta en comú dels temes municipals entre tots els membres del 

consistori que això permet, i, per altra banda el Sr. Bastias, la necessitat de la 

seguretat jurídica d´adoptar un criteri al respecte. 

 



   
 

 

Seguidament, a pregunta del Sr. Cantizano sobre les mesures adoptades relatives a 

les restriccions d´aigua imposades aquesta setmana anterior, es debat sobre les 

incidències ocorregudes i la capacitat del sistema de subministrament domiciliari 

d´aigua potable del municipi, amb intervencions de l´Alcaldessa i del Sr. Rabat 

explicant en detall les causes de la limitació d´aigua, per impossibilitat d´omplir en 

la seva totalitat el dipòsit regulador fins que no es disposi de l´ETAP a construir, i 

les accions dutes a terme de transvasament d´aigua des de la bassa de reserva de 

Puigdot amb les incidències produïdes així com la reducció de subministrament 

acordada amb la indústria consumidora Liquats Vegetals SA; intervencions del Sr. 

Argenter ressaltant la necessitat d´un nou dipòsit regulador; del Sr. Bastias sobre 

les restriccions imposades al reg dels espais lliures públics i Sr. Rabat sobre 

l´exemple que ha de donar l´Ajuntament en aquest sentit; i, finalment, de tots els 

presents sobre la problemàtica de la capacitat de subministrament del sistema de 

Viladrau en relació amb les necessitats de la població i del gran consumidor 

industrial, amb qui es manté una relació i col·laboració estreta i continuada al 

respecte.   

 

I no havent-hi més assumptes per tractar l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 
19:54 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretari, certifico. 

 

Vist i plau                                                                                  El Secretari  

L’Alcalde 

 


