
 
 
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT 
 

DIA: 3 de novembre de 2017 Per la present se us convoca a la sessió 
ORDINÀRIA del Ple municipal, que es 
durà a terme el dia 03/11/2017, a les 
19:00 hores amb el següent, 
 

HORA: 19:00 hores 

LLOC: sala de sessions 

SESSIÓ: ORDINÀRIA 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1.- APROVACIÓ ACTES DELS PLENS PO 8/2017 DE DATA 01/09/2017 I PEU 9/2017 
DE DATA 25/10/2017. 
 
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 
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. 
 
 
Viladrau, 30 d'octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 



Llista de Propostes 
 
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. 
 
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. 
 
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. 

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. 

 
 



 
 
 
 
 
 

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 unint-se’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 
adjudicatària: 

Excavaciones Ampurdan 2000 S.L. (CIF B17612748) 

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. 

 

http://www.viladrau.cat/

