ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 3 DE MAIG DE 2010
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 35/2010
Data: 03/05/2010
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A)
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A)
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU)
Sr. Josep Bellvehí Sàenz (CiU)
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou trenta hores del dia tres de maig de dos mil deu, 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 ordinària, 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, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents
punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
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, el Sr. President pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió
ordinària d’1 de març de 2010, que s’ha distribuït amb la convocatòria.

El Sr. Albert Roquet, del grup municipal de CiU, comenta que en el punt núm.12 de
l’acta de la sessió anterior es va aprovar també, que des de l’Ajuntament es faria un
escrit per enviar a tots els empresaris convocant-los a una reunió en que vindrien els
tècnics de la Mancomunitat.
Els reunits aproven per unanimitat l’acta amb la incorporació d’aquesta
rectificació.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 21 a 58 de 2010).
3.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA OBRA COMPLEMENTÀRIA
“URBANITZACIÓ DE LA UA 2 PRAT DE L’ORELLA, RESOLUCIÓ
D’AL·LEGACIONS I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES
D’URBANITZACIÓ.Atès que el projecte de l’obra “Urbanització de la UA 2 Prat de l’Orella i carrers que hi
limiten”, aprovat per acord del Ple de data 18 de maig de 2006, i adjudicat a l’empresa Obres
i Serveis Baix Montseny S.L. en sessió de data 6 d’octubre de 2006, d’acord amb l’informe
emès per l’arquitecte director de les obres, en data 28 de març de 2009, ha resultat del tot
insuficient per atendre les necessitats sorgides de l’execució de l’obra.
Vistos els informes tècnics així com el projecte d’obra complementària redactat per
l’arquitecte municipal Sr. Muñoz Castellote, que ascendeix a 246.386,24 € iva inclòs; dels
quals 33.209,92 € es corresponen a feines efectuades a sol·licitud dels interessats, restant com
a imputables al cost de la Unitat d’actuació núm. 2 la quantitat de 213.176,32 €
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el 19 de maig de 2009 va aprovar
inicialment els acords que es diran.
Sotmesos els expedients a tràmit d’informació pública i audiència als interessats s’han
presentat dos escrits d’al·legacions els quals han estat objecte dels corresponents
informes tècnics.
A la vista de tot el qual es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades per Promocions Vilar Adrald
SL en el sentit de la informació sol·licitada, sense que, però alteri l’acord aprovat
inicialment; i desestimar en tots els seus termes les al·legacions presentades per Marc
Vigas Esquís i altres; totes elles referides a l’aprovació inicial dels acords que es diran a
continuació; i en base als informes tècnics que consten a l’expedient, es donen aquí per
reproduïts com a part justificativa del present acord, i s’uniran al present en les seves
notificacions.
SEGON.- Aprovar definitivament el projecte d’obra complementària de l’obra
“Urbanització de la UA. 2 Prat de l’Orella” amb un pressupost de 213.176,32 € IVA
inclòs.
TERCER.- Aprovar l’adjudicació definitiva de l’obra complementària pel procediment
negociat , a l’empresa adjudicatària de l’obra principal, d’acord amb el que disposa
l’article 155.b) de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic.

QUART.- Aprovar definitivament el Compte de Liquidació definitiva de la
reparcel·lació de la UA 2 Prat de l’Orella segons consta en l’expedient, amb un import
total de 901.234,88 € i aprovar-ne correlativament la liquidació de les quotes que resten
pendents de satisfer d’acord amb el Compte de liquidació definitiva i les girades fins
l’actualitat, segons relació que igualment consta en l’expedient.
La proposta es aprovada per majoria simple, amb el vot a favor dels 3 Regidors de l’A,
l’abstenció dels 3 Regidors de CiU i el vot en contra del Regidor d’ERC.”
Intervencions:
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, explica que el seu grup s’absté pels motius
que ja s’han anat parlant durant el temps que dura aquest tema, per com s’ha gestionat
tot i que la culpa no és tota de l’Ajuntament sinó també de l’empresa constructora. I les
al·legacions presentades pels veïns demostren que no s’ha trobat el consens que hauria
fet falta.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, explica el seu vot en contra perquè no està
d’acord en la manera com s’ha portat des d’un principi tant l’adjudicació com el
transcurs i l’acabament de l’obra, no s’ha trobat el consens que inicialment s’havia
acordat, així ho demostren les al·legacions presentades; i a més a més hi va haver una
sèrie de pressions a les quals es va cedir, i quan inicialment els veïns anaven en contra
del constructor ara lògicament van en contra de l’Ajuntament, cosa de la que ja s’havia
advertit i ara es confirma.
4.PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
PROVISIONAL
DE
L’OBRA
“ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A
LA CASA DE LA VILA I A L’ESCOLA”.Antecedents de fet:

1.- El Ple de la Corporació en la sessió del dia 01.03.2010, va aprovar l’expedient de
contractació de l’obra “Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de
la Vila i a l’Escola”. En la mateixa sessió es va acordar la utilització del procediment obert
per a l’adjudicació del contracte amb un preu de licitació de 209.459,90 € més IVA
(242.973,48 amb l’IVA inclòs), inclosa al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
2.- Publicat l’anunci de licitació al DOGC núm. 5593 de data 23 de març de 2010, al BOPG
núm. 59 de 26 de març de 2010 i al Tauló d’edictes de l’Ajuntament, la data per presentar
ofertes va finalitzar el dia 21.04.2010.
3.- D’acord amb el certificat emès per Secretaria, dins del termini per fer-ho s’han presentat
les següents ofertes d’empreses interessades en l’adjudicació:

Licitador

Núm. registre d’entrada

1. Sergrup Morales S.L.
2. AOCSA
3. COEMPCO S.A.
4. Construccions Busquets Vilobí SLU
5. Rubicast 2005 S.L.
6. Ocife 75 S.L.
7. Abolafio Construccions

468/2010 de 20/04/2010
Correu administratiu 19/04/2010
469/2010 de 21/04/2010
476/2010 de 21/04/2010
Correu administratiu 21/04/2010
Correu administratiu 21/04/2010
Correu administratiu 21/04/2010

4.- S’ha constituït la Mesa de Contractació i, prèvia valoració de les propostes presentades,
ha formulat proposta d’adjudicació en favor de l’empresa Construccions Busquets Vilobí
SLU. per ser el postor que ofereix l’oferta més avantatjosa.
Fonaments de Dret:
1.- Els articles 134 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic (en endavant LCSP) regulen la utilització del procediment obert en l’adjudicació
dels contractes.
2.- D’acord amb l’article 135.3 de la LCSP, l’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan
de contractació, en aquest cas el Ple, en resolució motivada que haurà de comunicar-se als
licitadors i publicar en un diari oficial. Així mateix aquest acord haurà de concretar i fixar
els termes definitius del contracte.
Atenent a aquestes disposicions es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar, de conformitat amb el contingut de l’acta de valoració expedida per la
Mesa de Contractació, la següent classificació de les proposicions presentades en la
licitació del contracte d’obres “Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques a la
Casa de la Vila i a l’Escola”:
CRITERIS AUTOMÀTICS
EMPRESA
1. SERGRUP MORALES,
S.L.
2. AOCSA
3. COEMPCO S.A.
4. CONSTRUCCIONS
BUSQUETS VILOBI SLU
5. CONSTRUCCIONES
RUBICAST 2005 S.L.
6. OCIFE 75 S.L.
7. ABOLAFIO
CONSTRUCCIONS

CRITERIS
JUDICI VALOR
TOTAL
1
2

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

2

3

4

5
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25

20

10

8

7

70

15

7

22

92

25
25

17
20

10
10

4
6

6
7
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12
12

0
0

12
12

74
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8
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8

6

7
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9

9

18
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25
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8

7
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11
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8

7
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11

10

21

91

Segon.- Adjudicar provisionalment, en haver presentat l’oferta que ha estat considerada
més avantatjosa, el contracte d’obres a l’empresa CONSTRUCCIONS BUSQUETS
VILOBÍ SLU. Els termes definitius del contracte que es concreten i fixen en aquest acord
d’adjudicació són els següents:
-

-

Objecte: Execució de les obres de Accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques a la Casa de la Vila i a l’Escola, segons projecte aprovat
definitivament el dia 20.10.08.
Preu de contracte: 188.513,91 € més 30.162,23 € corresponent al 16% de l’IVA,
total 218.676,14 €

-

Termini d’execució: 3 mesos.
Termini de garantia de l’obra executada: 21 mesos.
L’adjudicatari executarà les millores a què s’ha compromès en la seva oferta
econòmica, per un import total de 20.000,00 €
L’adjudicatari destinarà a l’execució del projecte el volum total d’ocupació a què
s’ha compromès en la seva oferta econòmica.
Aplicar la resta de millores explicitades en l’oferta que formaran part dels
documents del contracte.

Tercer.- Requerir a l’adjudicatari provisional perquè en el termini de quinze dies hàbils, a
comptar des de la publicació de l’adjudicació provisional en el Butlletí oficial de la
província, presenti la documentació següent:
-

-

Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, que inclourà a
més la certificació de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
Resguard de la garantia definitiva.
La documentació acreditativa que l’adjudicatari disposa dels mitjans materials i
personals que específicament es compromet a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte.

Quart.- Notificar aquest acord als participants en la licitació tot adjuntant-los l’acta de
valoració de les proposicions presentades i l’informe tècnic valoratiu i publicar
l’adjudicació provisional al Butlletí oficial de la Província de Girona.
La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 3 Regidors de L’A i
del Regidor d’ERC i amb l’abstenció dels 3 Regidors de CiU.
Intervencions:
El Sr. Roquet, explica que el grup municipal de CiU s’absté no pel procés que s’ha fet,
que els mereix tota la confiança, sinó perquè creuen que era una obra perfecta per mirar
que ho fessin les empreses del municipi, pensen que hauria calgut aquest esforç tot i
que potser legalment no hi puguin accedir. De tota manera aquesta adjudicació és
provisional i en la definitiva ja veuran què fan.
El Sr. Alcalde contesta que des de l’equip de govern s’està prioritzant que en totes les
obres hi puguin participar les empreses locals, però en aplicació de la Llei de Contractes
no sempre és possible, ja que en algunes obres s’exigeix una classificació que les
empreses de Viladrau, que no es dediquen a obra pública, no tenen. A més a més
aquesta és una obra inclosa al pla únic d’obres i serveis i no es pot partir, per tant tot i
que l’equip de govern es el primer interessat en donar feina a les empreses del poble, no
sempre es possible, quan ho és aquestes són les primeres empreses que es conviden.

5.-"APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL TIPUS D’ÚS I DEFENSA
DELS CAMINS RURALS
El Consell Comarcal d'Osona ha aprovat una actuació d’assistència i cooperació local
per als municipis de la comarca que consisteix a posar a la seva disposició un model
d’ordenança municipal tipus d’ús i defensa dels camins rurals, la qual s’ha publicat al al
BOPB número 172, de 20-07-06, de la pàgina 13 a la 24 (esmenat al BOPB número
183, de 02-08-06, pàgina 4) i al BOPG número 143, de 27-07-06, de la pàgina 5 a la 15;
publicacions anunciades al DOGC número 4716, de 12-09-06.
El Consell Comarcal d'Osona ha ofert als ajuntaments de la comarca la possibilitat
d’adoptar com a pròpia aquesta ordenança, amb la qual cosa es redueix considerablement
el cost de publicació dels anuncis que cal inserir preceptivament al BOP.
Atès que segons l’article 31.2 de la Constitució cal que la despesa pública respongui als
criteris d’eficiència i economia;
Atès que l’Ordenança està conforme amb les necessitats de l’Ajuntament;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal tipus d’ús i defensa dels camins
rurals.
Segon. El text de l’Ordenança és el publicat al BOPB número 172, de 20-07-06, de la
pàgina 13 a la 24 (esmenat al BOPB número 183, de 02-08-06, pàgina 4) i al BOPG
número 143, de 27-07-06, de la pàgina 5 a la 15; publicacions anunciades al DOGC
número 4716, de 12-09-06.
Tercer. Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les
possibles persones interessades, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC i en
el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de
reclamacions i de suggeriments.
Quart. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevindrà
definitiu; es trametrà el text íntegre de l’Ordenança a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es publicarà l’anunci
d’aprovació definitiva, fent referència al text íntegre publicat pel Consell Comarcal
d'Osona.
La proposta s’aprova per unanimitat.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REDACCIÓ
DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
DE LA COMARCA D’OSONA.Vist el protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de
la comarca per a la redacció del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil
de la comarca d’Osona.

Examinat el text del conveni tipus a signar entre els ajuntaments de la comarca d’Osona
i el Consell Comarcal d’Osona per a l’adhesió al protocol de cooperació per a la
redacció del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca
d’Osona.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el protocol de cooperació entre el Consell Comarcal d’Osona i els
ajuntaments de la comarca per a la redacció del Pla d’assistència i suport en matèria de
protecció civil de la comarca d’Osona.
Segon.- Aprovar el conveni tipus a signar entre l’Ajuntament de Viladrau i el Consell
Comarcal d’Osona per a l’adhesió al protocol de cooperació per a la redacció del Pla
d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc Xavier Bellvehí i Busquets, per a la signatura
de l’esmentat conveni.
La proposta s’aprova per unanimitat.
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE L’A A FAVOR D’UN CÀNON DE
RESIDUS INCENTIVADOR.La Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus regula els cànons
que graven l’abocament i la incineració de residus municipals. El primer d’ells ja
estava en vigor des de 2004, el segon entrà en vigor a inicis de 2009.
En el Preàmbul de la Llei es considera que “cal prioritzar la minimització i la
valorització dels residus i donar un impuls eficaç a les operacions de recollida
selectiva, separació, reciclatge i reutilització dels residus, de manera que permetin
l’aprofitament de la utilitat dels residus com a recurs” i s’articulen els cànons amb
aquests objectius.
L’import dels cànons és de 10 € per tona de residus municipals destinats a dipòsit
controlat i de 5 €/tona per aquells portats a instal·lacions d’incineració de residus
(amb tipus impositius augmentats en alguns supòsits). Són subjectes passius del
cànon els ens locals titulars del servei de gestió de residus municipals i els
productors de residus municipals que no són objecte del servei municipal de
recollida.
La Llei també regula el Fons de gestió de residus, la Junta de Govern del qual
acorda cada any els criteris que determinen la distribució de la recaptació de fons
procedents dels cànons (el que es coneix com a retorn del cànon). Els beneficiaris
d’aquests recursos procedents de la recaptació del cànon són els ens locals, tant
municipals com supramunicipals, dedicats a la gestió de residus municipals.
Des de fa anys hi ha una tendència progressiva a la menor recaptació del cànon i a
majors necessitats de repartiment de recursos entre potencials beneficiaris.
Aquesta tendència és lògica i desitjable, i es deu als creixents nivells de recollida

selectiva, fet que demostra l’efectivitat del cànon de residus i d’altres mesures. El
que no es considera lògic és que cada any es faci front al desequilibri entre
ingressos i despeses de la mateixa forma: reduint les despeses (el retorn) en lloc
d’incrementant els ingressos (el cànon).
Els retorns no només han baixat globalment, sinó que a més, degut a l’aplicació de
criteris no del tot consistents amb els principis inspiradors de la Llei 8/2008, les
darreres modificacions han disminuït sensiblement els retorns en concepte de
recollida selectiva de fracció orgànica, recollida selectiva de paper i cartró,
deixalleria i s’ha suavitzat la discriminació que afavoria econòmicament una baixa
presència d’impropis a la fracció orgànica. Aquests eren aspectes fonamentals per
afavorir un nivell alt de recollida selectiva i que aquesta fos de qualitat.
Per tot això, l'Ajuntament de Viladrau, en sessió plenària
ACORDA:
1. Proposar l’increment dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, que
graven l’abocament i la incineració de residus municipals, amb l’objectiu de
desincentivar la recollida no selectiva i els tractaments finalistes.
2. Incrementar els retorns del cànon amb l’objectiu d’afavorir un nivell alt de
recollida selectiva.
3. Incrementar la discriminació afavoridora d’una recollida selectiva de qualitat. A
tal efecte es proposa mantenir els baixos coeficients pels retorns unitaris
destinats a fracció orgànica amb alt nivell d’impropis i seguir-los reduint, i
recuperar la discriminació positiva de la que gaudien els municipis amb menor
presència d’impropis a la fracció orgànica i que les recents modificacions han
atenuat.
4. Afavorir la recollida selectiva de fracció orgànica front al seu tractament o front a
altres conceptes beneficiaris del retorn, ja que si es fa una bona recollida
selectiva d’aquesta fracció, el seu tractament i el de la resta de fraccions esdevé
menys costós.
5. Notificar aquest Acord Plenari al Conseller de Medi Ambient i Habitatge i a la
Gerent de l'Agència de Residus de Catalunya, als membres de la Junta de
Govern del Fons de Gestió de Residus i al Parlament de Catalunya.

Intervencions:
El Sr. Alcalde explica que aquesta proposta es deriva de l’esforç que s’ha fet per tirar
endavant la recollida selectiva, i si aquesta es fa bé entenen que cal d’alguna manera
premiar-ho.
El Regidor Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, comenta que en l’estudi econòmic
per a les modificacions de les taxes municipals ja es va acordar que amb l’increment es
faria alguna actuació, tot i que no es va concretar quina actuació es faria. Ara manifesta
que està d’acord en demanar aquest increment del cànon, però demana que es concreti
quin tipus d’actuació es portarà a terme en el cas que es doni aquest ingrés extraordinari.
El Sr. Alcalde comenta que l’equip de govern havia pensat que en el cas d’aconseguir
aquest ingrés extraordinari, ja que s’ha implantat la recollida selectiva a la Urbanització
Les Guilleries, i des de l’Asssociació de Veïns fa molt temps que es demana, proposa
fer un parc infantil a la urbanització.

La proposta es acollida favorablement per la totalitat dels Regidors, per la qual cosa, en
el cas de que s’aconsegueixi aquest augment del cànon, aquest es destinarà a la
construcció d’un parc infantil a la urbanització Les Guilleries.
8. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.El Sr. Roquet, pregunta si hi ha hagut un canvi de personal a l’Escola Bressol
Municipal.
La Regidora Sra. Campañá, contesta que hi ha hagut una baixa per malaltia que
l’empresa ha cobert amb una substituta.
El Sr. Roquet també demana com s’està executant el pressupost si hi ha hagut cap
desviació pressupostària, doncs ja han demanat l’estat de situació però encara no els
tenen.
El Sr. Alcalde comenta que havent de convocar la comissió de comptes, que es faria si
a tots els va bé el proper dilluns dia 17 a les 7 de la tarda, si els va bé aprofitarien per
passar-los també l’execució del pressupost durant el primer trimestre del 2010, i que
tota aquesta informació se’ls passarà per correu electrònic.
El Sr. Bayarri, demana si es pensa tirar endavant la zona de recollida de residus que
estava prevista pel cantó de Mas Miquel.
El Sr. Alcalde contesta que de moment no s’ha pensat tirar endavant cap més àrea, ja
que costa molt mentalitzar a la gent i estem veient els problemes que porta, per tant fins
que no funcioni correctament l’actual no creu que sigui bo obrir-ne més.
El Sr. Roquet també demana sobre un Decret en que és resolt adquirir un vehicle
municipal de propulsió elèctrica, per un import de més de 50.000 € i un altre sobre la
proposta de muntar una oficina d’informació al vestíbul de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde contesta que tant una com l’altra són per demanar subvencions, i que
dependrà de l’ajuda que es concedeixi.
El Sr. Basties comenta que de moment a la Mancomunitat La Plana els estan provant i
que de moment sembla que el resultat no es massa òptim.
Per últim el Sr. Alcalde convida a tots els Regidors a la recepció de les obres de
reforma del Cementiri Municipal que es farà el proper dissabte dia 8 de maig amb
l’assistència del Vicepresident de la Diputació de Girona i el President i Gerent de la
Mancomunitat La Plana a les 12 del migdia.
Així mateix el Sr. Basties demana quin dia aniria bé celebrar la reunió amb les
empreses i comerços del Municipi per tal d’avisar també als tècnics de la
Mancomunitat. Finalment el dia que va més bé es el dimecres dia 26 de maig a 2/4 de 8
del vespre, a Can Sià, si no està ocupat i sinó al CCEN.
Finalment el Sr. Alcalde contesta que va parlar amb el Departament de Governació de
la Generalitat, sobre el tema de la supressió de províncies, i que li van confirmar que no
hi ha res de moment sobre el tema i que en tot cas quan hi hagi alguna cosa els primers a
saber-ho seran els Ajuntaments afectats.

També el Sr. Alcalde entrega al Sr. Bayarri, la contesta que s’ha rebut per part del
Govern de l’Estat sobre la condonació del deute a Haití, en la qual es diu que ja s’ha
procedit a aquesta condonació i que actualment ja no existeix cap deute amb aquest país
centreamericà.
El Sr. Roquet també pregunta sobre si hi ha sol·licituds d’obres noves. El Sr. Basties
contesta que només hi ha petites reformes.
El Sr. Bayarri demana sobre els convenis per a la gestió del CCEN. El Sr. Alcalde
contesta que de moment tant la Diputació de Girona com l’empresa Nestlé Waters,
mantenen les mateixes condicions que l’any passat, perquè així estava estipulat en el
conveni que es va signar per 4 anys; però que la Diputació de Barcelona ha retallat la
seva aportació a la meitat.
També el Sr. Bayarri demana sobre les obres que s’han de fer a la carretera de Vic i
sobre el pas de vianants que es demana en l’encreuament amb el Passeig de les
Farigoles, atesa la nova ubicació de les Escoles.
El Sr. Alcalde contesta que no volen far cap pas elevat, que això només es fa en els
casos en que és l’Ajuntament qui gestiona la via pública, però no en les de la
Generalitat, i que el que els van aconsellar era posar un semàfor, però que no es
permetia fer passos elevats.
De tota manera, el Sr. Alcalde comenta que continuarà insistint en aquest tema.
El Sr. Vinyeta demana sobre les obres de la Carretera de la Fullaca. El Sr. Alcalde
contesta que n’ha parlat amb la Direcció General de Carreteres, i que encara no els ha
arribat el projecte però que de seguida que arribi aniran per adjudicar-ho, ja que des de
la Diputació ja han confirmat que hi ha partida pel 2010.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
21,30 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

