ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 22 D’OCTUBRE DE 2014
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 122/2014
Data: 22/10/2014
Horari: 19,30 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 Maria Polo Ribas (CiU)
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC-AM)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona

A Viladrau, essent les dinou trenta hores del dia vint-i-dos d’octubre de dos mil catorze,
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.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CARREC DE REGIDORA DEL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –ACORD
MUNICIPAL.D’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del
règim electoral general, ha estat designada Regidora d’aquest Ajuntament la Sra. Marta
Antònia Palou Aligué, per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal a les eleccions locals del 22 de maig de
2011, en substitució, per renúncia del Sr. Hèctor Bayarri Garcia, segons credencial
emesa per la Junta Electoral Central signada a Madrid el dia 24 de setembre de 2014.
A continuació es passa a donar compliment al tràmit legal previst en l’article 108.8 de la
Llei orgànica 5/1985, de prestar jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques:
Pren la paraula la Sra. Marta Antònia Palou Aligué la qual s’expressa en els següents
termes:
«Prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de regidor de l’Ajuntament de Viladrau amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia, ho faig per
imperatiu legal i seguiré treballant per la llibertat del poble”.
S’entrega a la Sra. Palou la credencial de Regidora d’aquest Ajuntament.
INTERVENCIONS:
Sra. Palou: Primer voldria agrair al Sr.Alcalde que hagi posat com a primer punt de
l’ordre del dia el meu nomenament, perquè ho podia haver posat l’últim, d’aquesta
manera dona dret a vot en els següents punts de l’ordre del dia. També en nom del grup
volem reconèixer i agrair la feina feta per l’anterior regidor, l’Hector, tan els primers
anys que va estar a l’oposició com en aquest anys que ha estat a l’equip de govern. El
grup municipal d’Esquerra per majoria varem decidir passar a l’oposició, ja que no
estaven massa d’acord amb les prioritats de l’equip de govern i en la seva manera de fer.
Dit això, seguirem treballant des de l’oposició de manera positiva i constructiva. Tenim
molt clar quina és la nostre raó de ser, que és servir al poble de Viladrau. Serà un
període curt i breu però crec que serà intens pel tema de la situació de país que estem
vivint.
Sr. Alcalde: Primer volem donar-li la benvinguda i agrair-li les paraules i el
reconeixement que ha fet al seu regidor fins ara. Respecto molt la seva opinió i la del
grup d’Esquerra Republicana, només desitjo i espero que sigui una oposició

constructiva pel bé de Viladrau. Fins a dia d’avui, com vostè ha dit, amb el regidor Sr.
Bayarri, hem arribat a acords i penso que s’ha treballat pel bé del municipi, i
l’experiència per nosaltres ha estat molt positiva i esperem que ho segueixi sent. Dir-li
també que em té a la seva disposició, com tots els altres regidors, demanant hora en els
dies que estic aquí o altres moments puntuals, per telèfon o el que faci falta. Com
sempre he estat disposat a atendre qualsevol regidor per informació, abans dels plens o
el pel que convingui.
Sr. Argenter: També des del grup de CiU et donem la benvinguda i dir-te que aquí
estem, i que som l’oposició.
Sra. Palou: Agraeix les intervencions i manifesta la seva voluntat de treballar junts i
entendre’ns, malgrat podem discrepar en algunes coses podem ser capaços de tirar
endavant de manera positiva i constructiva.

2.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS
PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA
BOSCOS DE BRUIXES I BANDOLERS
En el marc del Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2005-2010, i per a l’execució del
Pla de Competitivitat concedit, els municipis d’Arbúcies, Olost, Sant Feliu Sasserra,
Sant Hilari Sacalm i Viladrau van constituir el 12 de març de 2010, prèvia aprovació
pels respectius Plens, l’Associació de Municipis pel Desenvolupament del Pla de
Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers.
Atesos els resultats satisfactoris del referit Pla, i una vegada conclòs, els municipis
implicats entenen necessària i favorablement donar continuïtat als valors turístics
desenvolupats i assolits en aquell Pla, tant per l’aprofitament i rendibilització de les
actuacions realitzades en el Pla com per l’interès en desenvolupar i continuar l’acció
turística conjunta entorn el producte turístic Boscos de Bruixes i Bandolers en interès
dels mateixos municipis.
Amb aquest objecte, l’Assemblea General de l’Associació, en sessió celebrada el 26 de
maig de 2014 va aprovar, per unanimitat, la modificació dels Estatuts objecte del
present acord.
Per tot el qual, atesos els articles 133 a 136 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (D-Leg 2/2003 de 28 d’abril), i la clàusula 16.4 dels vigents
Estatuts, els reunits, per unanimitat, adopten el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar la modificació dels Estatuts de l’Associació de Municipis pel
desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers,

aprovats en el seu dia pels respectius Plens i per l’Assemblea General de l’Associació
en la seva sessió constitutiva el 12 de març de 2010, en el sentit següent, quin text refós
íntegre consta en l’expedient:
1. Denominació de l’entitat: es modifica de denominació de l’Associació que queda
denominada: “Associació de Municipis Boscos de Bruixes i Bandolers”.
2. Preàmbul: s’afegeix un capítol segon al Preàmbul, justificatiu de la continuïtat de
l’Associació i de la present modificació d’Estatuts.
3. Clàusula 1.1: es modifica la denominació en el sentit expressat en el punt 1.
4. Clàusula 4 Domicili: es modifica el redactat quedant en la forma següent:
“L’Associació tindrà dues seus compartides: l’Ajuntament d’Arbúcies (Carrer Major,2)
i l’Ajuntament d’Olost (Plaça Major,1).
Sense perjudici de l’anterior, l’Assemblea, de comú acord dels seus membres, podrà
celebrar sessions rotatòriament en qualsevol dels municipis membres.
A efectes jurídics, el domicili social serà l’indicat de l’Ajuntament d’Arbúcies”.
SEGON.- Sotmetre el present acord a tràmit d’informació pública pel termini de 30
dies i declarar definitivament aprovada la present Modificació d’Estatuts si durant
aquell tràmit no es presenta cap al·legació ni suggeriment sense necessitat d’un nou
acord exprés del Ple, quina circumstància serà declarada per Decret d’Alcaldia.
INTERVENCIONS:
Sr. Alcalde: Només dir que es canvia el nom, “Associació de Municipis Boscos de
Bruixes i Bandolers, perquè s’ha acabat el període de la primera associació, i hi hagut
canvis de president, era jo el president i ha passat a ser-ho l’alcalde d’Arbúcies i
vicepresident l’alcalde l’Olost.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 3/14 DE MODIFICACIÓ DE CREDITS
PRESSUPOST 2014.Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o
assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques
i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent,
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia, segons la qual les partides del
pressupost de despeses per a l’exercici 2014, afectades per aquesta modificació
quedarien:
A/ SUPLEMENTS DE CRÈDIT:

Partida

nom

130 13100

Personal temporal vigilant

171 21000

Jardineria

231 16000

Quotes seguretat social

consignacio inicial
proposta alta
-

consignac. Definitiva

6.050,00

6.050,00

23.000,00

3.000,00

26.000,00

70.000,00

4.500,00

74.500,00

232 46300

Transferencies Mancom. Serveis social
8.400,00

1.100,00

9.500,00

337 13000

Personal neteja torrent

340 13100

Personal temporal socorrista

321 48000

Transferencies escola

1.000,00

334 16000

Quotes seg.social espai montseny

341 62900

esports inversió

1.515,00

800,00

2.315,00

700,00

700,00

1.100,00

2.100,00

1.000,00

500,00

1.500,00

3.000,00

3.850,00

6.850,00

920 22799

manteniment informatic Ajuntament

2.500,00

750,00

3.250,00

934 35900

manteniment banc i caixes

1.500,00

150,00

1.650,00

943 48000

ajudes entitats locals

3.500,00

2.000,00

5.500,00

24.500,00

B/ FINANÇAMENT:
1) Baixa de partides de despeses:
Partida

nom

consignacio inicial proposta baixa

334 22799

servei espai montseny

82.280,00

-

consignac. Definitiva

20.000,00

62.280,00

334 63200

millora eficiencia energetica

15.000,00

-

2.000,00

13.000,00

920 15100

gratificacions

2.000,00

-

1.500,00

500,00

920 64800

quotes renting

2.200,00

-

1.000,00

1.200,00

-

24.500,00

FONAMENTS JURIDICS
1. S’ha emès, pel secretari – interventor, informe favorable.
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit per baixa de partides
de despesa, 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.

La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 regidors de L’A,
hi voten en contra els 3 Regidors de CiU i s’absté la Regidora d’ERC-AM.

INTERVENCIONS:
Sr. Argenter: Pregunta el motiu de la baixa de 20.000 € en el servei de l’Espai
Montseny.
Sr. Alcalde: La baixa aquesta és perquè al principi en els trimestres que hi hagut de
pagament s’havia comptabilitzat més i no arribarem a haver de pagar aquesta quantitat,
perquè també s’han descomptat els ingressos.
Sra. Palou: A mi també és la que més m’ha cridat l’atenció la baixada d’aquesta
partida.
Sr. Argenter: Les ajudes a entitats locals de 3.500 euros passen a 2.000 euros més,
Recordo molt bé que vostè va dir que les associacions del poble s’havien
d’autofinançar, i aquests 3.500 euros, gràcies al senyor Bayarri, es van seguir posant
perquè creiem que havia d’haver-hi una partida per les associacions del poble. Ara puja
2.000 euros més, ens agradaria saber per què?
Sr. Alcalde: Si, aquest augment és l’ajuda que s’ha donat als nens que han assistit als
casals d’estiu que han organitzat les dues empreses del Municipi. L’ajuntament ha
subvencionat els nens del poble que hi ha assistit.
Sr. Argenter: Suposem que és Educa i Santa Marta si bé no entenem la diferència que
es dóna a uns i altres.
Sra. Clopés: És pel número de nens que van a cada casal. La subvenció és un 20% de
l’import del casal per cada nen, per la última setmana de juny i el més de juliol.
Sr. Alcalde: A la partida no només hi ha això, també hi ha, que cada any es dona, la
subvenció als Amics del Montseny. Si voleu podem treure al detall el que hi ha en
aquesta partida.
Sr. Argenter: Jo per no tenir mal entesos vaig demanar el detall. Després em dieu que
dic les coses malament, que me les invento, però això m’ho han donat vostès i aquí els
que vostès estan dient no hi és. Lo dels Amics del Montseny no hi és.
Sr. Alcalde: Falta la factura per pagar perquè no està comptabilitzat. Però està posat
aquí. Aquesta partida l’hem de suplementar per poder fer front al que ens vindrà.
Sr. Argenter: Jo quan vaig fer la petició vaig demanar les associacions que havien
demanat l’ajuda, quina quantitat havia demanat i quina havien rebut. I a mi només
m’heu donat la partida, amb el que hi ha comptabilitzat, això porta a que no s’entengui.
Sr. Alcalde: Si, el que hi ha a la partida és el que està comptabilitzat fins ara i es fa el
suplement per a incloure el que es preveu fins a final d’any.

Sra. Palou: Pensa que potser caldria establir uns criteris per a adjudicar les subvencions
i donar-ne coneixement a totes les entitats del poble.
Sr. Alcalde: El que si demanem sempre és que cada associació ha de portar i justificar
amb que es gasta la subvenció. No obstant, això recollim la proposta i ho estudiarem de
cara al proper exercici.

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2015 .
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, es proposa als reunits,
l’adopció dels següents
ACORDS:
“Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança núm.3 reguladora de l’Impost sobre béns immobles:
Article 7. Tipus de gravamen.
1.- El tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran:
a) Pels béns de naturalesa urbana: el 0,87%
b) Pels béns de naturalesa rústica: el 0,65
Ordenança núm. 7: Taxa per a realització d’activitats jurídico-administratives de
competència local:
Article 8. Quota:
1. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents
activitats que constitueixin el fet imposable seran les següents:

ACTIVITATS JURÍDIQUES

EUROS

1. Documents oficines municipals:
Fotocòpies DIN A-4 blanc i negre
Mida DIN A-4 color
Mida DIN A-3 blanc i negre
Mida DIN A-3 color
Compareixença davant l’alcaldia

0,30
0,60
0,60
1,20
7,50

2. Certificats:
D’empadronament vigent
De censos anteriors
De convivència i residència
Alteracions, altes i baixes al padró
Certificacions de documents o acords
Altres certificacions
Compulsar

1,80
3,60
1,80
1,80
7,50
7,50
3,00

3. Documents relatius a serveis d’urbanisme:
Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics
sol·licitada a instància de part.......................
Per cada informe sobre característiques de terrenys o consulta
sobre edificacions a instància de part..................
Certificat règim urbanístic.......................................
Llicència de parcel·lació per cada finca ................
Exemplar CD de les NNSS.....................................
Per cada exemplar de Plans Parcials o altres plans derivats en cd

4. Altres expedients:
Per qualsevol altre expedient no especialment tarifat:
Si no inclou informes.........................................................
Si inclou resolució administrativa......................................
Si inclou informes, per cada informe emès.......................

50,00
35,00
50,00
50,00
190,00
100,00

3,60
34,00
34,00

2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del
document o expedient de què es tracti, des que s’inicia fins a la seva resolució final,
inclosa la certificació i la notificació a l’interessat de l’acord recaigut.
3.- les quotes que en resulten de l’aplicació de les tarifes anteriors s’incrementaran en
un 50% quan els interessats sol·licitin amb caràcter d’urgència la tramitació dels
expedients que motivin l’acreditament.

Article 9.- Meritació
La taxa es merita en el moment que l’inicií la realització de l’activitat administrativa,
quan es presenta la sol·licitud que iniciï l’actuació o l’expedient, que no es realitzarà o
tramitarà sense que s’hagi efectuat el pagament corresponent.
Qualsevol altres supòsits l’inici de l’activitat serà la declaració per part de l’òrgan de
l’Ajuntament de procedir d’ofici.
Ordenança núm. 18: Taxa per llicències urbanístiques:
Article 6. Quota tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
b) Denegació de llicència d’obra 12 euros.
c) Llicència de segregació, parcel·lació o agrupació de finques, divisió de propietat
horitzontal i altres llicències previstes a la normativa urbanística: 50 euros per finca.
e) Quan es tracti de la primera utilització dels edificis (llicència de primera ocupació) i
de la modificació del seu ús:
- Per cada llicència de primera ocupació : 50 euros.
Per cada vegada que el tècnic hagi de repetir la visita a causa de deficiències en l’obra
comprovada................. 20 euros
f) per cada certificat d’aprofitament urbanístic: 50 euros
g) Quota mínima per a la tramitació de qualsevol llicència urbanística: 12 euros.
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part
de l’Ajuntament.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels 5
Regidors de L’A, dels 3 Regidors de CiU i de la Regidora d’ERC.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 20
hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

