
 

 

Llista de Propostes  
 
3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2017 
 
 D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, una 
vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar compte 
al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.  
Per decret de l’alcaldia de data 20 de març de 2018, s’ha aprovat la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2017, previ informe de la intervenció i amb el següent 
contingut:  

 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
1. FONS LÍQUIDS 981.663,79            

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 385.749,21            
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent 174.523,43            
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats 208.622,66            
+ D’operacions no pressupostàries 2.603,12                
- Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 247.250,42            
+ Del pressupost de despeses exercici corrent 175.686,90            
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries 71.563,52              
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) 1.120.162,58         

- Drets de dificíl o impossible recaptació 96.666,73              
- Excés de finançament afectat 8.922,17                
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 1.014.573,68          
 
Capacitat de finançament: 417.165,45 € 
Compliment de la regla de la despesa: 8.486,12 € 
Ràtio de deute viu consolidat: 11,42 % 
 
 
4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (POUM) I DOCUMENTACIÓ ANEXA.- 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
5.- PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA CONVENI AMB SOREA PEL 
FINANÇAMENT OBRES DIPÒSIT AIGUA.- 
 
Antecedents de fet: 

Aquest Ajuntament va aprovar en data 1 de juny de 2016 el conveni de col·laboració 
entre Sorea S.A. i l’Ajuntament de Viladrau per al finançament de les obres de 
construcció de l’ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta de control. 

Atès que, en data 2 de març de 2018, el Ple de la Corporació va acordar aprovar 
l’execució de l’obra de “Construcció del Dipòsit”, afecta al servei municipal de 
subministrament domiciliari d’aigua potable de Viladrau per part de l’empresa 
concessionària del servei, SOREA, segons projecte aprovat pel Ple, per import de 
138.854,01 euros 

Atès que el plec de clàusules de la concessió del servei ja preveu la realització de noves 
inversions d’infraestructura del servei per part del concessionari, amb el correlatiu 
manteniment de l’equilibri concessional, 

Vista la proposta de addenda que consta a l’expedient, 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.-  Aprova l’addenda al conveni de col·laboració subscrit 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, segons la clàusula segona i que 
és la següent: 

- El cànon que l’empresa li liquidi per l’increment del consum d’industrials grans 
consumidors, segons es descriu en quadre annex 3 per a amortitzar fins a 
58.708,41 € que avança la companyia concessionària a un interès de l’Euribor 
+1. 

- La resta de la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per un import 

de 80.145,60 €  

 
Tercer.-  Facultar a la Sra. Alcaldessa Margarida Feliu Portabella per a signar els 
documents necessaris per a l’execució dels presents acords. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ  
 
 
Fonaments de dret: 

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i 8.1.a) 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, reconeixen entre el conjunt de 
potestats de què disposen els ens locals, la seva potestat reglamentària i 
d’autoorganització. 

L’article 139 de la Llei 7/1985, estableix que per a l’adequada ordenació de les relacions 
de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, 
instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de normativa sectorial 
específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions per l’incompliment dels 
deures, prohibicions o limitacions continguts en les corresponents ordenances, d’acord 
amb els criteris establerts en els articles següents. 

La competència per a l’aprovació de l’ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament, 
d’acord amb els articles 22.2.d d e la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, l’article 47 de la qual no estableix cap majoria especial, per la qual cosa 
es considera suficient la majoria simple. 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. - Aprovar inicialment l’Ordenança de circulació, que d’adjunta a la proposta. 

Segon .- Iniciar els tràmits d’informació pública i audiència als interessats per termini de 
trenta dies per a la presentació de reclamacions i al·legacions, mitjançant publicació 
d’edictes al tauler d’edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web municipal. 

Tercer. - En cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment al respecte, 
l’aprovació tindrà caràcter definitiu, entrant en vigor la nova Ordenança un cop s’hagi 
dut a terme la seva publicació íntegra al BOPG i hagi transcorregut el termini previst a 
l’article 70.2 en relació a l’article 65 de la Llei 7/1985. 

 
7.- PROPOSTA DELEGACIÓ DIVERSOS SERVEIS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA- 
 
Antecedents de fet: 
Atès que la Diputació de Girona, a través de l’organisme autònom XALOC, presta 
diversos serveis de suport i assistència als Ajuntaments. 
Atès que aquest Ajuntament ha aprovat l’ordenança per a la prevenció d’incendis i 
l’ordenança de circulació i considerant la manca de recursos del nostre Consistori per a 
portar a terme la gestió i recaptació tant de la taxa per a la prevenció d’incendis com les 
sancions per incompliment de l’ordenança de circulació. 
 



 
 
 
 
 
 

 

Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 
 
Iniciar els tràmits amb Xaloc per a la redacció del conveni necessari per a la gestió i 
recaptació tant de la taxa per a la prevenció d’incendis com les sancions per 
incompliment de l’ordenança de circulació, el qual una vegada redactat es sotmetrà a 
l’aprovació del Ple. 
 
8.- MOCIÓ ACM I AMI PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS I RETORN 
DELS EXILIATS.- 
 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per 
tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat 
de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 
públics, tots ells gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta 
Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi 
fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari 
que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat 
de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 
de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una 
autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  



 

 

 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans 
i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, es proposa als reunits l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata  de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn  de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Viladrau a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 



 
 
 
 
 
 

 

President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
 
VUITÈ.- L’Ajuntament de Viladrau denuncia i es mostra totalment contrari a la 
persecució de l'estat, a través dels cossos policials i judicials, contra els Comitès de 
Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans 
dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de reunió, 
d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat popular a favor 
de la construcció de la República Catalana. 
 
NOVÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
 

 




