ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 8 DE MAIG DE 2015
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 69/2015
Data: 08/05/2015
Horari: 20,00 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Santiago Polo Ribas (CiU)
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les vint hores del dia vuit de maig 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 del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, per a tractar dels
assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, 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.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE “ADEQUACIÓ DE
COBERTA CONSOLIDACIÓ DE L’EDIFICI DEL CCEN I SALA
D’EXPOSICIONS DE BRUIXES I BANDOLERS.-

VIST el projecte d’obra ordinària titulat « Adequació de la coberta i consolidació de
l’edifici del CCEN, sala d’exposicions de bruixes i bandolers», redactat pel arquitecte
Sra. Imma Pujol Molist
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article
123 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
de contractes del Sector Públic(en endavant, «TRLCSP») i els articles 24 a 33 del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»)
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2
del RD 1627/1997;
ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i la de protecció contra incendis;
ATÈS que el pressupost d’execució del projecte, iva exclòs (550.036,87 €), posat en
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència
del Ple de la Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa
l’article 264.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, «LMC»);
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;
Per tot això,
es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «
Adequació de la coberta i consolidació de l’edifici del CCEN, sala d’exposicions de
bruixes i bandolers»», redactat per l’Arquitecte Sra. Imma Pujol Molist, amb un
pressupost d’execució per contracte de 665.544,61 €, dels quals 115.507,74 €
corresponen a l’IVA.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler
d’anuncis de la casa consistorial.
VOTS A FAVOR (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa
VOTS EN CONTRA(4):Els 3 Regidors de CiU i la Regidora d’ERC
ABSTENCIONS (0):
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
2.-PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS.ANTECEDENTS:
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat de suplementar o assignar crèdit a
algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i determinades com
són les obres del Camp de Futbol, partida per la qual l’exercici anterior es va rebre
finançament que consta en el romanent líquid de tresoreria com a finançament afectat, i
les obres d’acabament de la Plaça Major, obra financerament sostenible, per la qual es
proposa utilitzar part del romanent de tresoreria per a despeses generals.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en
matèria de pressupostos.
3. Bases d’execució del Pressupost.

DESPESES A FINANÇAR:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Concepte

Partida

341 63200 Camp de futbol
1531 61900Remodelació Plaça Major

consignacio
inicial
71000,00
145445,45

Proposta d'alta
75.000,00 €
23.500,00 €

TOTAL CAPITOL VI

Consignacio
definitiva
146000,00
168945,45

98.500,00 €

TOTAL DESPESES..................................................98.500,00 €

FINANÇAMENT:
Partida

Concepte

Liquidació

87010 Romanent tresoreria finançament afectat
87000 Romanent tresoreria general

Proposta baixa

75000,00
77895,66

TOTAL BAIXES

RESTA

75000,00
23500,00

98500,00

TOTAL INGRESSOS.............................................. 98.500,00 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit a finançar amb
romanent líquid de tresoreria afectat i general, en les quantitats especificades.
2. 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.
3. 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.
Vots a favor (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa.
Vots en contra (4): Els 3 Regidors de CiU i la Regidora d’ERC.

0,00
54395,66

Abstencions (0)
La proposta queda aprovada per majoria absoluta.
INTERVENCIONS:
El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana què són els 23.500 € que es
destinen a la partida de remodelació de la Plaça Major.
El Sr. Alcalde contesta que és la partida de la font.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20,10 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

