ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 13 DE GENER DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 13-0 08 002 2017
Data: 13/01/2017
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)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 13 de gener 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.
Excusa la seva assistència el Regidor Sr. Cantizano Baldó del grup de L’Alternativa.
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’ACTA DE LA SESSIO DEL 7 DE NOVEMBRE DE 2016
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS I ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC PER A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT - SOREA PEL
FINANÇAMENT OBRA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ETAP, LA
CANONADA I LA CASETA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.5.- PROPOSTA RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ORGANS DE GOVERN
6.- PROPOSTA CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES
7.- PROPOSTA APROVACIÓ DESTINAR 0'5% A LA CONSERVACIÓ DEL MEDI
NATURAL
8.- PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST CORPORACIÓ 2017
9.- 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 ACTA SESSIÓ DE 7 DE NOVEMBE DE 2016
(0:00:15 a :01:24)
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 data 7 de novembre de 2016 que s’ha distribuït amb la convocatòria.
L’acta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
presentes que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació:
Vots a favor (8), vots en contra (0) abstencions (0)

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 218 a 260 i 262 a 271 de 2016 i de l’ al 3 del 2017) 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:
(0:01:25 a :09:54)
El Sr. Bosch, del grup de L’A, demana sobre una modificació de crèdits, Decret
266/2016, del qual se li fa entrega d’una còpia i es comenten les diferents partides que
s’han incrementat i que es financien amb les partides que s’han disminuït o els
ingressos que s’han superat de les previsions inicials, explicant l’Alcaldessa que
aquestes modificacions s’han efectuat bàsicament per quadrar les partides i que es
puguin incloure totes les despeses de l’any.
També pregunta sobre l’aprovació del calendari fiscal, Decret 262/2016. L’Alcaldessa
explica que s’ha aprovat el calendari que, com cada any, proposa l’organisme de
recaptació del consell comarcal, i que no té cap modificació d’altres anys

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS I ESTUDI AMBIENTAL
ESTRATÈGIC PER A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL SISTEMA
D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE.
Antecedents de fet:
Aquest Ajuntament ha iniciat la tramitació per a la Modificació puntual de les NNSS de
Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua
potable, al terme municipal de Viladrau.
En data 12 de desembre de 2016 s’ha emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
ambiental el Document d’abast que determina l’abast de l’estudi ambiental estratègic,
amb l’amplitud i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l’escala del pla
subjecte a avaluació. Així mateix s’estableix els principis de sostenibilitat, els objectius
ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la modificació i
l’avaluació del pla.
Fonaments de dret:
Article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
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Article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Vista la documentació redactada pels serveis tècnics municipals, junt amb l’estudi
ambiental estratègic, que incorpora les determinacions del document d’abast
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment el projecte de Modificació puntual de les NNSS de
Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua
potable, al terme municipal de Viladrau, junt amb l’estudi ambiental estratègic.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública i consulta a les administracions
afectades i públic interessat per un termini de 45 dies.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels membres presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
(0:09:55 a :14:18)
Per l’Alcaldessa s’explica tot el procés administratiu per a poder executar les obres
necessàries i urgents que cal fer per al tractament i subministrament d’aigua potable, i
que s’ha complicat molt pel fet que una instal·lació com aquesta, que funciona des de
fa molts i molts anys, no estava recollida en cap document urbanístic. Aquests
documents es penjaran a la web durant el període d’exposició pública.

4.-PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AJUNTAMENT - SOREA PEL
FINANÇAMENTDE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ETAP, LA CANONADA I
LA CASETA DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.Antecedents de fet:
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 1 de juny de 2016 va aprovar un conveni
entre l’Ajuntament i l’empresa SOREA pel finançament de les obres de construcció de
l’ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta de control, que no es va arribar a
signar a l’espera que es resolgués la petició formulada per aquest Ajuntament de
subvencions a l’ACA i a la Diputació de Girona, i una vegada rebuda la resolució de
l’ACA per la qual s’atorgava una subvenció pel finançament d’aquesta obra s’ha
replantejat el seu finançament i s’ha redactat un nou conveni que es sotmet a
l’aprovació del Ple.

Vist el pressupost de l’obra a executar, aprovat pel Ple en la mateixa sessió de 1 de
juny de 2016, per un import total de 589.537,04 €.
Vist el nou conveni redactat i els pactes que s’hi esmenten, així com el Plec de
clàusules de la concessió del servei, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i l’empresa
SOREA S.A. d’acord amb el text que consta a l’expedient
Segon.- Aprovar l’aportació que ha de fer l’Ajuntament que d’acord amb el que consta
en el pacte segon és de 239.537,04 € que finançarà l’Ajuntament contra el cànon
general que percep dels consums durant el termini màxim de 20 anys i al tipus
d’interès de l’Euríbor més 1 punt percentual i amb una quota de finançament de
13.500,22 €/any segons el quadre que consta a l’expedient com a Annex número II i
que es calcularà cada anualitat segons la quota real obtinguda a partir dels m3
facturats.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Margarida Feliu Portabella per a signar els
documents necessaris per a l’execució dels presents acords.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
Vots a favor 5: Els 3 Regidors d'ERC i els 2 Regidors de PDECAT
Abstencions: 3: Els 3 Regidors de L'A
Vots en contra: 0
Intervencions:
(0:14:20 a 0:24:28)
Per l’Alcaldessa s’expliquen les modificacions del conveni que regula el finançament
de les inversions, ETAP, canonades i caseta de control, que una vegada
descomptades les subvencions que s’han rebut de l’Agència Catalana de l’aigua i de la
Diputació, suposa una aportació municipal de 239.537,04 € que es finançaran amb
càrrec al cànon que l’empresa SOREA ha de pagar a l’Ajuntament durant els pròxims
anys per l’increment de consum d’aigua.
El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, pregunta quines previsions hi ha de
finançament per la construcció del dipòsit. Per l’Alcaldia es contesta que de moment
el més urgent és fer la ETAP i el dipòsit encara no està definit el seu finançament. El
Sr. Bosch comenta que l’opció de l’Alternativa era diferent consideraven millor cobrar
un 1’29 per comptador i rebre l’Ajuntament l’import del cànon per l’increment de

[OTR.PIE]

consum dels grans consumidors. L’Alcaldessa contesta que aquest tema ja s’ha parlat
motles vegades i en això l’equip de govern té molt clar que no vol cobrar aquest 1’29
per comptador perquè no es considera equitatiu cobrar igual a tothom
independentment del seu consum.

5- PROPOSTA RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ORGANS DE GOVERN
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (d’ara endavant LRBRL), en concordança amb
l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD
2568/1986 (d’ara endavant ROF) de 28 de novembre, els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació
parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat -,
així com a percebre indemnitzacions per les despeses originades en l’exercici del seu
càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació.
L’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Establir que a partir de l’1 de gener de 2017 Margarida Feliu Portabella,
alcaldessa de l’Ajuntament, exerceixi el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva,
amb unes retribucions brutes de 17.505,72 € a l’any (entre 12 pagues mensuals) amb
una dedicació del 100% de la seva jornada laboral –corresponents a 40 hores
setmanals-, la qual comportarà la dedicació mínima necessària per a la percepció
d’aquestes retribucions.
Segon.- Establir que serà la retribució de l’Alcaldessa Margarida Feliu Portabella la
beneficiària de la compensació econòmica que estableix la Generalitat d’acord amb les
bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril, per una dedicació del
100%.
Tercer. Establir que els regidors Josep Rabat Bas, Maria Formatjé Bancells, i Ricard
Argenter Tomàs continuïn exercint el seu càrrec en règim de dedicació parcial, amb
unes retribucions brutes de 4.200 € a l’any amb una dedicació del 20% de la seva
jornada laboral –corresponents a 8 hores setmanals-, la qual comportarà la dedicació
mínima necessària per a la percepció d’aquestes retribucions. El Sr. Jaume Tordera
Homs només tindrà la dedicació parcial del 20%, amb una retribució de 350’00 €
durant el mes de gener de 2017 i deixarà de percebre retribucions a partir de l’1 de
febrer de 2017.

Quart. Mantenir una indemnització de 20 € per assistència al Ple, amb un màxim de 9
plens anuals i aprovar una indemnització de 30 € per assistència a comissions
informatives.
Cinquè.- Els càrrecs electes tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses
efectivament ocasionades, així com per l’assistència a la seu de la corporació per a
l’exercici del seu càrrec, d’acord amb la documentació justificativa corresponents i pels
conceptes i les quanties següents:
a) Dieta sencera: 30 €
b) Mitja dieta: 15 €
c) Quilometratge: 0,19 €/Qm. Amb un màxim de 250 €/mes Alcaldia i 100 €/mes Regidor.
2.- Cada grup polític disposarà d’una dotació determinada en funció del nombre de
membres de cadascú d’ells que es fixa en 1 €/mes per cada regidor/a i una quantitat fixa
per grup polític de 20€/mes.
Aquestes quantitats es lliuraran de forma semestral.
Sisè. Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, en el tauler municipal d’anuncis i a la web municipal, per a general
coneixement.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels membres presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
(0:24:42 a 0:37:15)
L’Alcaldessa explica les modificacions que es proposen i que s’han recollit junt amb
les que ja es venien aplicant durant aquest últim any. Així es mantenen les retribucions
als Regidors de l’equip de govern, excepte el Sr. Tordera que a partir del mes de
febrer ja no estarà retribuït perquè es jubila, i s’incrementa la retribució a l’Alcaldia
perquè passa a una dedicació del 100% tot i que aquest increment no suposa cap
càrrec per l’Ajuntament perquè estarà finançat per la subvenció que dóna la
Generalitat.
S’ha rebaixat el preu per quilometratge a 0’19 €/Qm, per un tema de retencions que cal
aplicar a qualsevol import que sigui superior a aquesta quantitat.
I per últim, fruit de les converses amb L’Alternativa, s’ha considerat interessat proposar
la creació de les comissions informatives per a debatre els assumptes que han d’anar
al Ple, i que es tractarà en el punt següent, amb una indemnització de 30€ per
comissió i assistent que no tingui retribució assignada.
Per part de l’Alternativa, el Sr. Bosch, comenta que la seva proposta no era aquesta
sinó que s’incrementés la indemnització a grup polític a 150 € mensuals. Volen que
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quedi clar que no demanen cobrar més personalment sinó un increment al grup polític
per a poder sobreviure com a grup.
L’Alcaldessa respon que l’equip de govern considera millor fer aquestes comissions i
que es puguin debatre les coses entre tots que incrementar l’assignació a grups
polítics que en els pobles tenen una importància relativa.
Finalment el Sr. Bosch demana sobre quina regla es segueix per a fer les votacions.
L’Alcaldessa contesta que ho fa alternativament, un ple comença votant l’equip de
govern i en el ple següent comença l’Alternativa.
6.- PROPOSTA CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES
Antecedents de fet:
Considerant la voluntat de l’equip de govern d’estudiar i debatre amb la resta de grups
polítics els assumptes municipals que van al Ple amb el temps suficient.
Tot i que no hi hagi la obligació, en el nostre Municipi de tenir comissions informatives,
es considera necessari crear una comissió informativa de caràcter general, en la que
hi poden assistir tots els membres del Ple.
Per aquests motius, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Crear la comissió informativa de caràcter general, de la que en poden formar
part tots els membres de la Corporació, i que es reunirà com a mínim la setmana
abans de la celebració del Ple ordinari per a tractar dels assumptes a incloure en
l’ordre del dia del Ple.
Segon.- La sessió ordinària de la comissió informativa tindrà lloc el dilluns anterior al
Ple, a les 19 hores.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels membres presents que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació.
Intervencions:
(0:37:16 a 0:39:43)
El Sr. Bosch demana si només es farà abans dels plens ordinaris. L’Alcaldessa
comenta que en principi només és preveu per Plens de debat, que solen ser els
ordinaris, si veiem que cal ampliar-ho l’any que ve es fa.

7.- PROPOSTA APROVACIÓ DESTINAR 0'5% A LA CONSERVACIÓ DEL MEDI
NATURAL
Per l’Alcaldia es proposa destinar un 0’5% del que es recapta d’IBI d’urbana a la
conservació del medi natural i que si s’aprova després caldrà estudiar les propostes
que puguin formular-se per a veure a quina actuació del Municipi es pot destinar, com
ja han fet altres pobles com Maçanet de la Selva o Sta. Coloma.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Destinar el 0’5% de l’import anual que es recapta de l’Impost sobre bens
immobles d’urbana a la conservació del medi natural.
SEGON.- Notificar aquest acord als altres municipis que han adoptat aquesta mesura.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
Vots a favor 5: els 3 Regidors d'ERC i els 2 Regidors del PDECAT
Vots en contra 3: Els 3 Regidors de L'A.
Abstencions: 0
Intervencions:
(0:39:45 a 0:44:52)
L’Alcaldessa comenta que aquest és un tema que es va parlar en unes jornades a
Maçanet de la Selva on es va tractar que el manteniment de la flora i la fauna dels
municipis es un tema que hauria de recaure en els impostos de la gent que viu al
territori. I Viladrau que té una riquesa important en el medi natural ens va semblar que
aquesta era una bona iniciativa.
El Sr. Bosch comenta que això és el mateix que quan l’Ajuntament es va associar a la
Xarxa de custòdia del territori.
L’Alcaldessa contesta que és diferent ja que en aquest cas és fer una actuació
concreta al municipi i a la xarxa de custodia es paga una quota.
Sobre les actuacions a fer es discuteix i es discrepa sobre si les actuacions han de ser
en terrenys públics o privats, i sobre els conceptes de propietat privada i ús públic.
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8.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A
2017Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2017,
degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que
disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació
complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147.
Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases
d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a
personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2017 amb els documents
que l’integren d’acord amb el següent resum:
INGRESSOS:
CAPITOL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS F INANCERS
PASSIUS FINANCERS

EUROS
812.850,00 €
50.000,00 €
272.994,12 €
429.305,88 €
33.100,00 €

TOTAL INGRESSOS

2.190.000,00 €

591.750,00 €

DESPESES:
I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES
INVERSIONS REALS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

341.410,00 €
952.900,00 €
5.250,00 €
53.980,00 €
800.760,00 €
35.700,00 €
2.190.000,00 €

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses
en un milió set-cents trenta-nou mil euros (2.190.000,00 €)

SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost.
TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents
places:
A.- PERSONAL FUNCIONARI:
1.- Amb habilitació de caràcter nacional:
Secretària-Interventora: grup A1 C.Destí 26
2.- Escala d’administració general:
2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C.Destí 18
3.- Escala d’administració especial:
3.2 Subescala de serveis especials: C2. Destí 12

Places

Vacants

1

0

1

0

1

1

1
2

0
0

2
2

2
2

1
1
1

0
0
0

13

5

B.- PERSONAL LABORAL:
1.- Indefinit:
Auxiliar administratiu
Personal oficis no qualificat, brigada
2.- Eventual temporal:
Informadors Parc Natural:
Reforç estiu (municipal i oficines)
Per obra o servei:
Oficina
Arquitecte tècnic
Brigada
TOTAL

QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
convenients davant el Ple.
CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats
definitivament si durant l’anterior plaç no s’haguessin presentat reclamacions en cas
contrari el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR 5: Els 3 Regidors d'ERC i els 2 Regidors del PDECAT
VOTS EN CONTRA 3: Els 3 Regidors de L'A.
ABSTENCIONS: 0
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INTERVENCIONS:
(0:44:55 a 01:39:47)
L’Alcaldessa explica els pressupostos que es sotmeten a la consideració del Ple, i
sobre el compliment de l’estabilitat, la regla de la despesa i del deute. Així mateix dona
raó de la disminució del deute pel fet que s’ha avançat la devolució del préstec de
207.000 € que teníem amb l’ICF pel finançament de les obres del FEDER, fet que fa
que actualment estem al 35,13%.
El Sr. Bosch, demana si la devolució d’aquest préstec s’ha pogut fer gràcies a la
regularització de l’IBI urbana.
L’Alcaldessa contesta que no que aquest increment no es podrà utilitzar fins que es
liquidi el pressupost del 2016, la devolució s’ha fet amb els ingressos corrents de
l’Ajuntament. En aquest punt també vol agrair l’esforç de la Generalitat, almenys la
Delegació de la Catalunya Central, que en aquests últims mesos ha liquidat deutes
amb el nostre Ajuntament que venien de fa 5 o 6 anys, entre ells la liquidació de la
subvenció per Urbanitzacions amb dèficits, que pujava a més de 90.000 €.
FESTES:
El Sr. Bosch del grup de L’Alternativa, sobre les partides de despeses que es destinen
a festes, fa constar que tal i com ja va comentar en les reunions que s’han fet prèvies
per a parlar d’aquests pressupostos i després de veure el comparatiu amb altres anys
que li ha passat l’Alcaldessa, el que veuen és que el pressupost de festes arriba a un
7% del pressupost, per l’equip de govern un 6’5%.
Després de debatre àmpliament sobre les factures que s’imputen a les diferents
partides de despeses, per L’A l’increment de les partides de festes estaria sobre un
35% i ho han comparat amb altres municipis amb pressupostos més elevats la seva
despesa per festes és menor.
Des del punt de vista de l’equip de govern, comenta la Sra. Alcaldessa, potser cal
canviar el nom no són només festes i en la elaboració dels pressupostos també s’ha
volgut ser realistes i posar el que realment val i per això el comparatiu s’ha fet sobre la
liquidació. També s’ha volgut distingir entre altres festes i activitats esportives i
culturals, per últim es distingeix entre festa major, fira de la castanya i festa de les
bruixes, les quals tenen també uns ingressos associats.
La Regidora, Sra. Formatjé, comenta que s’ha de tenir en compte que en les reunions
amb els diferents col·lectius i entitats, els demanem que es facin coses. Si volem que
la gent vingui a Viladrau s’han de fer coses, tot costa diners però és un servei que es
dóna al poble i no es desmesurat pel benefici que dóna al poble. Si s’augmentés el
pressupost però es donés un pitjor servei se’n podria parlar però si es dóna un bon
servei crec que en podem estar contents, sempre es pot millorar però crec que s’està
fent bé.
El Sr. Bosch comenta que la seva intervenció no es una critica a la qualitat sinó que
abans es criticava la quantitat que s’hi destinava i ara s’ha augmentat.

L’Alcaldessa comenta que s’ha fet un esforç per a que el pressupost i la liquidació
siguin el més semblants possible.
OBRA ETAP – ESTACIÓ DE BOMBEIG – CARRER CARENA DE LES BRUIXES:
El Sr. Bosch, constata que l’obra de la estació de bombeig i d’urbanització del carrer
Carena de les Bruixes, que ara ha de passar pels pressuposts municipals pel
compromís electoral de que s’admetia la dissolució de la Entitat, no es pot tirar
endavant pel tema de donar compliment a la regla de la despesa que impedeix tenir
aquest increment en el capítol d’obres d’inversió, quan si no s’hagués dissolt l’Entitat
ho haurien pogut tirar endavant ells
La Sra. Alcaldessa, comenta que l’Entitat es va dissoldre i es va acordar amb ells que
el carrer c/ de les bruixes el pagarien els veïns afectats, i ells estan disposats a fer-lo
però no s’ha fet perquè l’equip de govern encara no té la distribució definida. Pel que
fa a l’estació de bombeig s’ha de pagar el 100% pels veïns però no s’ha fet perquè
hem canviat l’estació que estava prevista al projecte d’urbanització.
Pel que fa al tema de l’ETAP, i altres inversions previstes que són sostenibles, es
podran incrementar amb el romanent de tresoreria, una vegada liquidat el pressupost
del 2016.
Les inversions de les Guilleries, s’hauran de preveure una vegada enllestits aquests
temes i es finançaran amb els ingressos per quotes urbanístiques. El Sr. Bosch
continua pensant que si no s’hagués recepcionat la Entitat ara podrien fer l’obra.
L’Alcaldessa no ho creu ja que han tingut més de 30 anys per a fer-ho i no s’ha fet,
per tant ara ho liderarà l’Ajuntament però ho pagaran ells.
ENTITATS LOCALS
Pregunta el Sr. Bosch sobre les subvencions a les Entitats Locals, que s’ha eliminat
del Pressupost. L’Alcaldessa contesta que hi ha la mateixa quantitat consignada en el
Pressupost com “activitats entitats” perquè s’ha canviat el concepte, no són
subvencions sinó que es fa una reunió amb la taula d’entitats que són les que valoren
quines activitats seran finançades per l’Ajuntament. Pel Sr. Bosch això és un pas
endarrere ja que hi havia unes bases per atorgar les subvencions, que donava més
transparència. Per part de l’equip de govern es considera que és més transparent
que ho decideixi la Taula d’Entitats i creuen que el que ha de fer l’Ajuntament és
gestionar el que la gent vol fer.
INVERSIONS:
Per part de l’Alcaldessa es comenten les inversions previstes en aquest Pressupost i
comenta que l’obra de l’ETAP és una obra important, també ho és fer el projecte de
l’aparcament al centre del Municipi, comenta la idea de canviar l’àrea d’aportació de
les deixalles, els canvis a la Llar d’Infants, que explica el Regidor d’ensenyament,
també comenta la necessitat d’iniciar els tràmits per a fer un centre de dia, el tema de
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l’arxiu municipal i de l’inventari de béns i finalment una previsió per a fer una aplicació
sobre el Municipi per donar informació al mòbil.
9.- PRECS I PREGUNTES
(1:39:50 a :02:32:38)
LIQUATS VEGETALS:
El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, pregunta sobre les paralitzacions d’obra a
l’empresa Liquats Vegetals.
L’Alcaldessa contesta que quan les obres no s’ajusten a la llicència concedida s’han
de parar, i això és el què s’ha fet.
Per part de l’Alcaldia s’explica com han anat els fets, les obres que s’han executat en
la part del darrera de la fàbrica no tenen llicència d’obres.
El Sr. Bosch pregunta si el camí ja existia, per la Regidoria d’obres es contesta que
no hi havia cap camí, allí hi havia un talús i així es va aprovar en la modificació de les
NNSS en l’estudi d’impacte ambiental es veu claríssimament que s’havia de fer una
revegetació d’aquest indret.
L’Alcaldia comenta que el que no s’entén és que una empresa com Liquats faci les
coses sense haver demanat permís. Per poder fer l’activitat econòmica necessiten
tenir acabades les obres d’urbanització.
El Sr. Bosch, entén que hi ha un conflicte amb Liquats ja que la versió que a ell li
arriba des de Liquats no és la mateixa. L’Alcaldia li contesta que no escolti a uns o als
altres sinó que agafi els papers i ho jutgi per ell mateix.
El Sr. Bosch entén que s’hauria d’ajudar més a una empresa i l’actitud de l’Ajuntament
hauria de ser més favorable i no de posar pegues.
El Sr. Rabat, de l’equip de govern, comenta que amb l’empresa s’han tingut varies
reunions i en elles se’ls ha demanat que intentessin pal·liar el tema sorolls, el tema
pudors, el tema del tràfic, han fet alguna cosa? Per tant credibilitat zero, no han portat
cap projecte, cap compromís. Sabien que els veïns havien al·legat i l’empresa amb
premeditació i “alevosía “ comença a posar rigola, formigó amb la intenció clara d’obrir
un carrer. Crec que es va donar la llicència precipitadament i sense tenir en compte
tots aquests problemes que ara surten.
El Sr. Tordera, de l’equip de govern, també fa un incís en el tema de l’aparcament, en
aquests moments no saben on posar el cotxes, han tret part de l’aparcament per a fer
oficines, han de tenir un mínim de places d’aparcament que no tenen. Va venir en
Ricard Font, de Carreteres de la Generalitat, i sobre un informe que li va fer l’empresa
dels camions que surten, una cinquantena que seran 100 camions (anada i tornada)
per tant estem parlant d’un camió cada 10 o 15 minuts. Què pretenen ara, posar els
camions en aquesta carretera deixant la zona verda justa i provocant molèsties als
veïns.

Després d’un amplia discussió sobre les obres, pudors, sorolls, aparcaments i si cal
ajudar i com a un empresa com aquesta, i si poden estar fabricant sense haver acabat
les obres, sobre els beneficis que porta al poble, sobre la gent que hi treballa, etc.
l’alcaldessa vol que quedi constància que el projecte el van fer ells i que aquesta gran
empresa ens faci anar de corcoll a tots els tècnics municipals, que els paguem tot el
municipi, no és just. Per què no fas el que tens en projecte, es pregunta l’alcaldessa.
Actualment està produint en un lloc on té un magatzem, no pot ser que amb els tècnics
que tenen haguem de ser nosaltres el que hagem d’estar vigilant. Seguirem ajudant a
tothom però ja està bé que es facin coses que no estan al projecte i això no es passarà
a ningú.
Per últim el Sr. Bosch pregunta sobre els fets ocorreguts el dia que es van parar les
obres i l’actitud del Regidor Sr. Rabat que, segons les seves informacions, va actuar
d’una manera que no és pròpia del càrrec amb els treballadors.
El Sr. Rabat, explica que estava acompanyat del Sr. Tordera i que per tant ell ho pot
corroborar, s’hi va anar per parar l’obra i es va demanar que vingués algú de la fàbrica,
no hi va anar ningú, i només es va dir als treballadors que feien el carrer que paressin
l’obra i les úniques paraules que va dir, fora de lloc, són que era “esquizofrènic i no es
prenia les pastilles”. Ja sabem que els treballadors no tenen cap responsabilitat, però
no va venir ningú dels responsables de la fàbrica, i abans de marxar es va disculpar
davant dels treballadors perquè era conscient que ells no en tenien cap culpa.
CARRETERA DE LA FULLACA
La Sra. Alcaldessa comunica que està en licitació la carretera de la Fullaca fins el 31
de gener.
Intervencions públic assistent:
(2:32:38 a :02:36:35)
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21:40 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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