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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 
2022 

 
Identificació de la sessió:  

Núm.  PLE2022000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 7 de novembre de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:20 h 
Lloc: Sala Alicia de Larrocha (Espai Montseny) 
 
Hi assisteixen: 

Noemi Bastias Codina, Alcaldessa IV-IdS 
Albert Bosch Puig, Regidor IV-IdS  
Victor Niubo Garcia, Regidor IV-IdS 
Joan Merce Mozo, Regidor IV-IdS 
Margarida Feliu Portabella, Regidora SV-ERC 
Maria Formatjé Bancells, Regidora SV-ERC  
Jordi Palau Font, Regidor SV-ERC 
Ines Portet Blancafort, Regidora SV-ERC 
Ricard Argenter Tomas, Regidor JxV 
 
Secretària: 

M. Teresa Cunillera Girona 
  
Desenvolupament de la sessió: 

 
Aquesta sessió es celebra, en virtut del Decret de convocatòria, a la Sala Alicia de 
Larrocha, per trobar-se l’edifici de l’Ajuntament en obres, havent-se traslladat les oficines i 
la Sala de Plens a l’edifici municipal de l’Espai Montseny.  
 
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar 
la sessió i d’acord amb la convocatòria, es comencen a tractar els assumptes inclosos en 
l’ordre del dia. 
 
Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat a la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat a la Secretaria de 
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se contrastar. 
 
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament de 
les intervencions dels membres de la Corporació en cadascuna dels punts de l’Ordre del 
dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge s’expressa 
en hores, minuts i segons. 
 



 
 

Comunica la Sra. Alcaldessa que s ’afegeix un punt a l’ordre del dia que serà el núm. 9, 
per a donar compte de la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Joan Mercé Mozo. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR 

 
Intervencions: (0:00:10 a 0:01:33) 
 
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del ROFRJ de les Corporacions Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de PO 
03/10/2022, a la qual tots els regidors i regidores han tingut accés des de la convocatòria.  
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta esmentada aquesta queda aprovada per 
unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres presents que representen la 
majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 
 
Ordre votacions  SV- JxV - IdV  
 
 
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 

 
Intervencions: (0:01:50 a 0:03:30) Comença SV i després JxV 
 
Es dona compte de tots els Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim ple 
ordinari i fins a la celebració del present. Tots els regidors i regidores han tingut els 
Decret i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.  
 
La Regidora Sra. Formatjé, del grup municipal SV, demana: 

 
- Decret 298/2022: sobre el trasllat de l’arxiu municipal. Contesta la Sra. Alcaldessa 

comentant que en aquest cas l’empresa que està fent l’arxiu, s’enduran els 
expedients en farà la classificació i els tornarà.  

 
 
3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ CONTRACTE D’OBRES URBANITZACIÓ PART DEL C/ 
DR. ARIET.- 
 
ANTECEDENTS: 

 
I.- En data 18 de gener de 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el 
Projecte d’urbanització del PA7 de les NNSS de Planejament de Viladrau i resta del C/ 
Dr. Ariet. 
 
II.- En la mateixa data es va aprovar l’expedient de contribucions especials per a 
l’execució de les obres externes a la Unitat d’actuació, acordant que l’aportació de 
l’Ajuntament seria del 10% del cost exterior a la U.A. 
 
III.- En data 13 de setembre de 2021 el Ple resolt estimar les al·legacions presentades 
contra l’expedient de contribucions especials per les obres del C/ Dr. Ariet, acordant la no 
execució de les obres del Carrer no incloses en la U.A. 
 
IV.- En data 4 de juliol de 2022, es va adjudicar el contracte d’obres d’urbanització UA 7 
Font dels Castanyers, a l’empresa Obres i Construccions Bou SL, pel preu de 424.900,00 
€ Iva exclòs.  
 
V.- En data 8 d’agost de 2022, el Sr. Hèctor Loriente demana llicència d’obres per 
execució d’actuacions a la finca del C/ Dr. Ariet, 9, davant l’informe tècnic que li exigeix, 
d’acord amb la normativa urbanística, que finalitzi les obres d’urbanització del carrer per a 
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poder atorgar-li la llicència, l’interessat demana que, atès que limita amb la U.A.7, si 
l’Ajuntament pot incloure les obres d’urbanització de la part del carrer on dona façana per 
tal d’esdevenir solar i poder executar les obres previstes.  
 
VI.- En data 4 d’octubre de 2022, s’emet informe per part dels serveis tècnics, en que es 
diu que: “Atès que l’estimació de les obres d’urbanització corresponents a la parcel·la 
amb referencia cadastral número 8932906DG4383S0001IQ, és de 36.974,39 €, d’acord 
amb el detall que es descriu en el mateix informe. Atès que ja s’han adjudicat les obres 
d’urbanització de la UA 7 amb un baixa del 7,06 % i considerant que l’import de l’excés 
d’obra que caldria realitzar suposa un 6’04% de l’import de l’adjudicació, i considerant que 
el projecte d’urbanització d’aquest carrer està definitivament aprovat per la Corporació, es 
considera factible la modificació del contracte d’adjudicació de les obres d’urbanització de 
la UA 7 afegint el tram del Cr. Dr. Ariet corresponent a la façana del núm. 6 del Carrer per 
l’import detallat, al qual caldrà aplicar la mateixa baixa d’adjudicació.” I conclou que es 
possible la modificació del contracte d’urbanització de la UA 7, adjudicat en data 4 de 
juliol de 2022, ja que no s’altera la naturalesa global del contracte i resulta del tot 
necessari executar aquest increment d’obra per les raons exposades als antecedents, 
quedant justificada l’execució pel mateix contractista ja que el canvi de contractista 
generaria més inconvenients i possiblement un increment del cost substancial.  
 
VII.- En data.14 d’octubre de 2022, es signa un conveni entre l’Ajuntament i els Srs. 
Loriente i Fuster propietaris de la finca del C/Dr. Ariet, 9 on entre d’altres s’adopta el 
compromís d’executar les obres d’aquesta part del carrer, que inclou també l’execució de 
tots els serveis, per tal de que la finca esdevingui solar, amb el compromís dels  
interessats d’abonar la part que els correspon.  
 
FONAMENTS LEGALS: 

 
- Articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, 
en especial article 205.1 
 
 
Per tot això es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte per a l’execució de les obres 

d’Urbanització UA7 Font dels Castanyers, afegint els treballs descrits en l’informe dels 
serveis tècnics, que han estat redactats per l’arquitecte redactor del projecte aprovat per 
l’Ajuntament, i que ascendeixen a 36.974,39 € 
 
SEGON.- Adjudicar a Obres i Construccions Bou SL l’execució d’aquestes obres, aplicant 

la mateixa baixa de l’adjudicació del contracte, per un import de 34.364,00 € 
 
TERCER.- Comunicar aquesta modificació a l’adjudicatari i a la direcció de l’obra per al 
seu coneixement i efectes oportuns.  
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 



 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i 
el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:03:35 a 0:05:30) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup SV-

ERC manifestant que cal efectuar una rectificació el número del Carrer Dr. Airet és el 9 i 
no el 6 i manifestant també que tot i que hi voten favorablement voldrien que l’amplada 
del carrer fos la que està prevista a la normativa. Contesta el Sr. Bosch dient que les 

obres que es fan en aquests moments respecten totalment l’amplada del carrer, segons 
les normes subsidiàries.  
 
 
4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUMERO 
10: TAXES DIVERSES PER ALTRES APROFITAMENTS ESPECIALS I 
UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
 
 

 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
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en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les 
seves tarifes. 
 
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. 
 
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al 
seu informe de 10 de gener de 2018. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXES DIVERSES PER ALTRES APROFITAMENTS 
ESPECIALS I UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL  

 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. TAXES DIVERSES PER ALTRES APROFITAMENTS 

ESPECIALS I UTILITZACIONS PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL  

 
Article 6. Quota tributària 
 



Tarifa Quarta 

d) Per l’aprofitament especial de les diferents sales municipals (Can Sià, El Torrent, Sala 
de lectura, Espai Montseny i poliesportiu 
 

- Activitats que es realitzen un dia a la setmana (màxim 2h/set) ........ 20€/mes 
- Activitats que es realitzen 2 dies a la setmana ................................. 40€/mes 
- Activitats que es realitzen més de 2 dies a la setmana .................... 60€/mes 
- Activitats esporàdiques ..................................................................... 12,50 €/hora 
- Exposicions particulars, amb ànim lucratiu ....................................... 12€/dia 
- Per Neteja de la sala ......................................................................... 30€/acte 
- Per l’ús exclusiu de taula/espai dins l’espai de coworking............. ... 30€/mes 

 
Per reunions de veïns o entitats del poble per temes relacionats amb l’interès públic, la 
cessió dels locals és gratuïta.  
 
Per la utilització de taules i cadires municipals per ús privat s’estableix una taxa de 10€ 
per la gestió i manteniment del servei.  
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i 
el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:05:35 a 0:06:15) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa.  

 
 
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL NUMERO 13. PISCINA I 
SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS.  
 

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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
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mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les 
seves tarifes. 
 
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. 
 
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al 
seu informe de 10 de gener de 2018. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 PISCINA I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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. 
 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 PISCINA I SERVEIS ESPORTIUS MUNICIPALS 

 
Article 6è. Quota tributària. 

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
a) Piscina 

Dies feiners 

Majors de 18 anys/dia    6€ 
Majors de 18 anys/mig dia*    3€ 
  
De 6 a 17 anys i jubilats/dia    4€ 
De 6 a 17 anys i jubllats/mig dia*   2€           
   
Dies festius: 

Majors de 18 anys/dia    8€ 
Majors de 18 anys/ mig dia*    4€ 
  
De 6 a 17 anys i jubilats/dia    6€ 
De 6 a 17 anys i jubilats/mig dia*   3€ 
 
*S’entén com a mig dia, ús únicament de tardes amb arribada a partir de les 15:00h 
 Abonaments temporada: 

Individual majors de 18 anys    50€ 
Individual menors de 6 a 17 anys i jubilats   35€ 
Familiar 2 membres     65€ 
Familiar 3 membres     75€ 
Familiar 4 membres     80€ 
Familiar 5 membres     85€ 
Familiar 6 membres     90€ 
Familiar 7 membres     95€ 
 
Descompte per carnet família nombrosa  10€ 
 

 Familiar: es comptabilitzaran, un o dos adults i els fills menors d’edat que estiguin 
al mateix domicili. A cada unitat familiar hi haurà d’haver com a mínim un menor 
d’edat. 

 
Colònies 
Majors de 18 anys/ dia    5,00 
Petits de 6 a 17 anys      2,50 
Monitors      gratuït 
 
b) pista tenis 

abonament temporada................................................  35,00 
pista -tenis hora dia   ..................................................         6,00 
pista -tenis hora nit.....................................................    9,00 
Menors de 6 anys........................................................  gratuït 
 
c) Polisportiu: 

Hora dia:....................................  11 € 
hora nit:  ...................................  16 € 
Per dies: .................................... 21 € / dia (campus i activitats esportives) 
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La utilització del poliesportiu per part de qualsevol entitat del municipi o persona 
empadronada al municipi tindrà caràcter gratuït, sempre i quan no sigui per a  un ús 
exclusiu.  
 
 
d) Pista Padel 
Hora dia (NO socis):........................  13 €.- 
Hora nit (NO socis): .........................  15,50€.- 
 
Hora dia (socis):................................  6,50 €.- 
Hora nit (socis): ................................  7,75 €.- 
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i 
el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:06:20 a 0:10:15) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervenen les Regidores Sres. Feliu i 
Formatjé del grup SV-ERC fent algunes puntualitzacions.  
 
 
6.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA FISCAL NUMERO 23: 
REGULADORA DELS PREUS PUBLICS 
 
 

 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 



 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i  
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les 
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització 
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de 
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les 
seves tarifes. 
 
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. 
 
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública 
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al 
seu informe de 10 de gener de 2018. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2023 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:  
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS: 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2023, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
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 
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període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS: 

 
ANNEX 
 
4.- PREU AUTOCARAVANES 
De dilluns a dijous: 24 hores d’estància que inclou servei d’aigua, llum, wifi ..... 4€ 
De divendres a diumenge i festius:  .... 7€ 
Estiu (del 23 de juny al 11 de setembre) .... 7€ 
 
6.- REPRESENTACIÓ BRUIXES 
 
Preu xapa entrada general.......................................................... 5’00 € 
Menors de 6 anys........................................................................ gratuït  
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i 
el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0) 
 
Intervencions: (0:10:25 a 0:12:23) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup SV-

ERC manifestant que al ball de bruixes als menors de 6 anys hauria de ser gratuït. 
S’acorda incorporar-ho. 
 
 
7.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3-2022 
 

ANTECEDENTS: 

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, resultant insuficient el crèdit previst: 

 

 



 

 

Atès que cal preveure l’assignació de noves partides de despeses per a les obres del nou 
Ajuntament, finançades amb el PUOSC, i els compromisos adquirits amb els membres de 

Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà.  

Atès que d’acord amb el conveni transaccional signat amb la Cia AGBAR, regularitzant les 

diferències en la gestió del servei de subministrament d’aigua potable i del servei de 
clavegueram, segons el qual la Companyia havia d’abonar a l’Ajuntament un total de 
181.715,51 €, dels quals al pressupost d’ingressos n’hi havia previstos 46.000,00 € per 

obres clavegueram i 500 € del cànon de clavegueram, per la qual cosa hi ha un increment 
d’ingressos de 135.215,51 que es destinaran una part a incrementar la partida de despeses 

de pagament obres ETAP i dipòsit, 34.784,72 € per a liquidar aquestes obres aquest 
exercici i a executar les obres de Clavegueram del Prat de l’Orella.  

 

 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: 

A/ Suplements dels crèdits: 
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Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Partida Concepte
Cons iganció  

inicia l Proposta d'alta

Consiganció 

definitiva

163 13000 Retribució personal Brigada 80.000,00 € 2.800,00 € 82.800,00 €

161 60901 Obres ETAP - Dipòsit 102.241,83 € 34.784,72 € 137.026,55 €

1522 63200 Obres esapi montseny 15.000,00 € 8.500,00 € 23.500,00 €

1532 62204 Claveguera Prat de l'Orella 46.000,00 € 6.500,00 € 52.500,00 €

231 22799 Gestió Servei Gent Gran 51.000,00 € 13.000,00 € 64.000,00 €

231 46300 Mancomunitat Serveis Socials 14.000,00 € 1.200,00 € 15.200,00 €

326 21200 Manteniment Llar infants 500,00 € 2.500,00 € 3.000,00 €

326 22799 Servei Educatiu Llar infants 51.800,00 € 5.000,00 € 56.800,00 €

338 22608 Festa Major 55.000,00 € 23.000,00 € 78.000,00 €

338 22610 Festa de les Bruixes 30.000,00 € 12.000,00 € 42.000,00 €

338 22611 Altres festes populars 25.000,00 € 12.300,00 € 37.300,00 €

338 22699 Altres activitats culturals 20.000,00 € 5.800,00 € 25.800,00 €

340 22100 Energia elèctrica zona esportiva 4.000,00 € 4.100,00 € 8.100,00 €

341 22100 Energia elèctrica camp futbol 2.000,00 € 4.000,00 € 6.000,00 €

342 22100 Energia electrica pavelló 3.000,00 € 9.000,00 € 12.000,00 €

340 47904 Trans Protecció Civil 0,00 € 5.625,28 € 5.625,28 €

326 63202 Inst dipòsit calefac llar infants 9.000,00 € 5.300,00 € 14.300,00 €

432 22799 Activitats promoció econòmica 17.000,00 € 13.000,00 € 30.000,00 €

912 23300 Indem. Grups polítics 4.500,00 € 1.600,00 € 6.100,00 €

920 22100 Energia elèctrica dependències 1.500,00 € 6.000,00 € 7.500,00 €

920 22400 Assegurança respons civil 11.200,00 € 2.250,00 € 13.450,00 €

920 22706 Estudis i treballs tècnics 50.000,00 € 9.500,00 € 59.500,00 €

932 22708 Cobrament ORGT - xaloc 37.200,00 € 10.500,00 € 47.700,00 €

934 35900 Manteniment bancs i caixes 4.500,00 € 2.000,00 € 6.500,00 €

943 48002 Programa animals de company 1.200,00 € 1.600,00 € 2.800,00 €

TOTAL DESPESES 201.860,00 €

 

 

 TOTAL DESPESES................................................................201.860,00 € 

 

 

 

 



 

Majors ingressos 

PARTIDA CONCEPTE

CONSIGNACIÓ 

INICIAL

PROPOSTA 

D'ALTA

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA

55000 Canon increment aigua 35.000,00 € 106.130,85 € 141.130,85 €

55001 Regul canon aigua i clav 0,00 € 29.084,66 € 29.084,66 €

77003 Aportació LV 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

TOTAL MAJORS INGRESSOS 155.215,51 €

 

ROMANENT DE TRESORERIA...............................................46.644,49 € 

 

ROMANENT DE TRESORERIA: 604.066,84 – 46.644,49 = 557.422,35 

 

TOTAL INGRESSOS................................ 155.215,51 + 46.644,49 =201.860,00 € 

 

Es proposa als reunits l’adopció del següent 

ACORD: 

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, 

amb aplicació de majors ingressos recaptats i romanent líquid de tresoreria, 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 és aprovada per majoria absoluta amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (5): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS i el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (4): Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria Formatje Bancells Sr. 
Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM 
 
Intervencions: (0:12:28 a 0:41:32) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup SV-
ERC manifestant que el grup de SV entén que s’hagin de fer modificacions al Pressupost 
però el que no s’entén és que s’hagin de modificar partides que ja s’haurien d’haver 
previst, doncs són suplements de coses que ja es fan cada any,  la qual cosa demostra 
que no estava ben fet el Pressupost, com són les partides de Protecció Civil, de Festa 
Major, de Festa de Bruixes, altres festes populars o activitats de promoció 
econòmica....per tot això esperen que el pressupost de 2023 es faci millor.  
Contesta el Regidor Sr. Bosch, de l’equip de govern, el qual recorda que tots els 
Ajuntament fan modificacions de crèdits i alguns s ’han fet al mes següent de l’aprovació 
del pressupost. 
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Continua la Regidora Sra. Formatjé de SV-ERC, especificant que ells parlen de les 

previsions que ja es sabia des de l’inici que costarien més, no quan es fan coses noves. 
Intervé també el Sr. Mercé, de l’equip de govern, el qual explica el perquè de les 

modificacions que es proposen, sobretot pel que fa a la Festa de les Bruixes, amb la 
incorporació de noves propostes que es van fer a posteriori per part de la Comissió.  
Continua la Sra. Feliu, ratificant que el que cal es planificar millor. 
A continuació intervé l’Alcaldessa, explicant el tema de protecció civil, amb els quals s’ha 

de resoldre un tema administratiu pendent, també del tema de la festa major, valorant 
molt positivament els actes realitzats. Contesta la Sra. Feliu, dient que es van preveure 
menys diners del que havia costat l’any 2021.Continua la Sra. Alcaldessa explicant que 

de vegades també depèn de quan arriba la factura, i sobretot l’augment de les factures 
d’electricitat, també exposa l’increment dels ingressos previstos i com compensa alguna 
de les despeses per liquidar amb AGBAR l’obra de l’ETAP i el dipòsit. També explica la 
resta de partides que s’incrementen i el perquè.  
Intervé també el Regidor de JxV, Sr. Argenter, el qual entén que el Pressupost com diu 

el seu nom és una previsió, i es lògic que s’hagin de fer modificacions, sempre s’han fet 
perquè surten coses, o increments no previstos. 
Per últim intervé la Regidora Sra. Feliu, la qual es reitera en la necessitat que hi ha de fer 

un pressupost tenint en compte la despesa que ja hi ha hagut en altres anys, sobretot pel 
que fa a despesa ordinària. El Sr. Bosch li retreu que quan SV era a l’equip de govern 

també es posaven moltes partides amb quantitats estimades que sabien segur que no 
costarien allò. Contesta la Sra. Feliu i finalment l’Alcaldessa dona per finalitzat el debat, 

entrant en la votació de la proposta.   
 
 
8.- MOCIÓ PER AL RECONEIXEMENT I L’ACOMPANYAMENT EN EL DOL 
GESTACIONAL, PERINATAL I NEONATAL 
 
El 15 de octubre se celebra el Dia Mundial de la Conscienciació i Visibilització de la Mort 
Gestacional, Perinatal i Neonatal, un dia simbòlic per al record i per a l’acompanyament a 
les famílies en un dol encara poc reconegut socialment. 
 
El dol gestacional, perinatal o neonatal fa referència a les pèrdues que tenen lloc durant 
l’embaràs, el part o pocs dies després del naixement. El 15% dels embarassos es 
trunquen durant el primer trimestre de gestació; anualment, al voltant de 3.500 
embarassos de 15 setmanes o més són interromputs per anomalies fetals greus o 
incompatibles amb la vida, i gairebé 2.500 nadons moren en el període perinatal (entre la 
setmana 22 de gestació i els primers dies del naixement). 
 
Malgrat l’elevat impacte emocional que suposen aquestes pèrdues, es tracta encara d’un 
dol molt silenciat socialment, fins i tot tabú, especialment en el cas de les pèrdues de 
gestacions inicials, ja sigui perquè ens manquen eines com a societat per expressar i 
compartir el dolor, ja sigui perquè l’entorn més proper no sap com acompanyar les 
persones que el pateixen. 
 
Per aquests motius, és indispensable desplegar diverses mesures que reconeguin 
aquestes pèrdues com a esdeveniments greus en la vida de les persones i que 



contribueixin a trencar el tabú i el silenci social que pesa sobre les persones que pateixen 
aquestes experiències tan doloroses, amb l’objectiu d’acompanyar-les des dels poders 
públics, tal com preveu la línia d’actuació sobre dol per pèrdua gestacional de l’Estratègia 
nacional de drets sexuals i reproductius (ENDSIR) inclosa en el Pla de Govern de la 
Generalitat de Catalunya per a la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de 
setembre de 2021.  
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Viladrau aprova els següents 
 
ACORDS 
 

1. L’Ajuntament de Viladrau manifesta el seu reconeixement al dol gestacional, 
perinatal i neonatal i es compromet a impulsar mesures per combatre els tabús que hi 
estan associats, trencar el silenci social i acompanyar les famílies.  
 
 
2. L’Ajuntament de Viladrau dotarà el municipi d’un espai físic destinat al record per 
les pèrdues perinatals i neonatals, on es puguin fer tangibles aquestes pèrdues i on el 
dolor pugui ser reconegut, també socialment. 
 
3. L’Ajuntament de Viladrau donarà suport a les associacions del municipi destinades 
a l’acompanyament durant el dol perinatal i neonatal. 
 
4. L’Ajuntament de Viladrau insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
incrementar els recursos destinats a desenvolupar l’Estratègia nacional de drets sexuals i 
reproductius.  
 
5. Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Assoc iació de Micropobles de 
Catalunya. 
 
 
La proposta és aprovada per unanimitat amb el següent resultat: 
 
VOTS A FAVOR (9): Sra. Noemi Bastias Codina, Sr. Albert Bosch Puig, Sr. Victor Niubo 
Garcia, Sr. Joan Merce Mozo del grup IV-IdS, Sra. Margarida Feliu Portabella, Sra. Maria 
Formatje Bancells Sr. Jordi Palau Font, Sra. Ines Portet Blancafort del grup SV-ERC-AM i 
el Sr. Ricard Argenter Tomas de JxV. 
 
VOTS EN CONTRA (0) 
 
ABSTENCIONS (0):  
 
Intervencions: (0:41:35 a 0:42:48) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup SV-

ERC demanant si on hi ha aquest espai hi havia un espai reservat al Camp de Sant 
Isidre. Contesta la Sra. Alcaldessa que es al costat.  

 
 
9.- DONAR COMPTE RENUNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JOAN MERCÉ 
MOZO.- 

 
El Sr. Joan Mercé Mozo, del grup municipal Independents Viladrau – Independents de 
la Selva (IV-IdSelva) presenta en aquesta data, la renúncia al càrrec de Regidor de la 
Corporació, per motius personals, ratificant-ho davant el Ple, amb la lectura de la seva 
carta de renúncia. 
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Fonaments de Dret: 
 
Article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals  
2568/1986 de 28 de novembre.  
Article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del Regim Electoral General. 
 
A la vista de la voluntat manifestada, el Ple de l’Ajuntament pren coneixement de la 
renúncia voluntària a la condició de Regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Joan Mercé 
Mozo i insta a la Junta Electoral Central la designació de la següent candidata Sra. 
Susanna Bellvehí Riera, de la llista d’ de Independents Viladrau- Independents de la 
Selva (IV-IdSelva.  
 
Intervencions: (0:42:51 a 0:46:15) 
 
Una vegada llegida la carta de renúncia per part del Regidor Sr. Joan Mercé, que es 

transcriu a continuació, intervenen els portaveus dels grups municipals: 
 
“Com a conseqüència d’una recaiguda inesperada de la malaltia, de caràcter cognitiu, 
que vaig patir anys enrere, em veig forçat a presentar la dimissió com a regidor de 
l’Ajuntament de Viladrau. 
Agrairia que no s’especulés respecte a aquesta decisió. L’únic motiu és la meva salut. Un 
malaurat fet que ni jo mateix m’esperava que es produís.  
Es per això que vull agrair a l’Alcaldessa i als companys de l’equip de govern el 
recolzament que m’han donat des del primer dia. També agraeixo a tots els companys i 
companyes de l’Ajuntament per tot el que m’han ajudat en la consecució de les meves 
tasques. Agraeixo també la col·laboració de la direcció dels Castanyers, de l’Escola 
Bressol, del Centre de Serveis, del Casal La Flor del Montseny, de l’Aula de música, del 
Dispensari, etc. etc. i totes les persones de Viladrau que m ’han ajudat i han confiat en mi, 
durant aquest període.  
Demano disculpes si, en l’acompliment del meu càrrec, he pot molestar a algú, en tot cas 
no ha estat la intenció meva.  
Per últim, espero poder recuperar-me i poder continuar treballant per Viladrau, com ho he 
fet fins ara.  
Gràcies.  
Signat: Joan Mercé Mozo” 
 
Intervé la Sra. Alcaldessa, agraint els serveis que ha prestat el Sr. Mercé al Municipi i 

deixant constància del molt que se l’aprecia.  
intervé la portaveu del grup municipal de SV-ERC, Sra. Feliu,  per a desitjar-li que es 

recuperi aviat i  agraint la feina feta i sobretot la feina que, estem segurs, continuarà fent.  
En el mateix sentit s’expressa el portaveu de JxV, Sr. Argenter, agraint la feina feta 

durant aquests mesos.   
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 



Intervencions: (0:46:20 a 1:20:00): Comença el grup de SV-ERC. 
 
 
Franja contra incendis: Pregunta la Regidora Inés Portet sobre quantes subvencions 

s’han rebut i la data fins quan s’ha de pagar la taxa i si s’han rebut moltes queixes i la 
Regidora Sra. Formatjé sobre el pagament dels trasters i la Regidora Sra. Feliu sobre el 
pagament de camps. 
 
Contesta el Regidor Sr. Bosch i l’Alcaldessa especificant que els terrenys rústics no han 
de pagar però les edificacions i terrenys urbans, inclosos dins la franja sí que estan 
inclosos.  
 
Protecció civil – seguretat privada: Pregunta la Regidora Sra. Formatjé els motius per 

haver canviat la seguretat que feia protecció civil, per la seguretat d’una empresa privada, 
quan en principi era més econòmic. Intervé també la  Regidora Sra. Feliu. 
 
Contesta l’Alcaldessa, dient que no és molt més car, i en aquests moments no teníem 
conveni signat amb Protecció Civil.   
 
Festival de cinema: Pregunta la Regidora Sra. Formatjé sobre el cost del festival de 

cinema.  
 
Contesta l’Alcaldessa que el cost està sobre els 27.000,00 € 
 
Depuradora Liquats: Pregunta el Regidor Sr. Palau, sobre les pudors de la depuradora. 

 
Contesta l’Alcaldessa i el Regidor Sr. Bosch, dient que estan redactant un projecte per a 
donar-hi una solució.  
 
Plataforma stop sorolls: Pregunta el Regidor Sr. Palau, traslladant la preocupació 

d’aquesta plataforma pels sorolls al C/ Arbúcies i al C/ Nou.  
 
Contesta la Sra. Alcaldessa dient que voldrien parlar amb aquesta plataforma, però no 
saben qui els representa, doncs a les queixes que es fan en xarxes socials no hi ha cap 
signatura. El que els hi dirien es que vinguin a l’Ajuntament i en parlem. També intervé el 
Regidor Sr. Argenter, manifestant que cal posar remei a aquestes actituds incíviques per 
tal que no s’escampi i cada cop n’hi hagi més.  
 
Festival de cinema: Pregunta el Regidor Sr. Palau, demanant que atès que aquest 

festival s’ha imputat a la partida del pressupost de promoció econòmica, quins beneficis 
econòmics ha tingut pel Municipi. 
 
Contesta la Sra. Alcaldessa i el Sr. Bosch, dient que es difícil de calcular el retorn que 
tenen aquestes activitats pel Municipi i més quan és la primera edició, si no ho saben de 
la Fira ni del Ball de Bruixes. També intervé el Sr. Mercé dient que es difícil de quantificar 
però es veu a les xarxes, que es parla de Viladrau ve més gent, etc.  
 
Camps de la Vila: Pregunta la Regidora Sra. Feliu, sobre la instància que ha presentat el 

grup de SV-ERC, demanant diverses qüestions sobre l’activitat que es porta a terme a la 
finca de La Vila. 
 
Contesta el Regidor Sr. Bosch, que es una activitat privada, i que ell com a particular en 
té coneixement i pot explicar el projecte sencer de La Vila, però això ho sap dins de la 
seva feina.  
 
També intervé la Regidora Sra. Formatjé demanant no el tema de l’activitat privada, sinó 
quines autoritzacions ha donat l’Ajuntament. Continua el Sr. Bosch, explicant el perquè 
d’aquest aparcament, que no necessita de cap llicència, tot i que s’ha parlat amb el Parc i 
amb els mossos.  
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Intervenen també la Regidora Inés Portet, demanant sobre les valles municipals que 
s’han posat, i també el Regidor Sr. Niubó, explicant que potser el problema es la 
massificació que hi ha a la nostra muntanya durant la tardor i que per tant s’hauria de fer 
un debat a fons sobre aquests temes. També intervé la Regidora Sra. Feliu, dient que 
l’aparcament no soluciona el problema sinó que en crea de nous. Acaba la discussió el 
Sr. Bosch, dient que passen més de 1000 persones el dia del Pilar per la Vila per anar al 
Castanyer de les 9 branques, això és un problema, per tant es va habilitar aquesta zona 
per evitar que es deixin els cotxes pels camins, mal aparcats.  
 
Colònies de gats: Pregunta la Regidora Sra. Feliu, si s’ha avançat en la concreció de la 
colònia de gats.  
 
Contesta el Sr. Bosch, dient que tenen dues opcions i s’està estudiant.  
 
Agermanament Vebrón i L’Aleixar: Pregunta la Regidora Sra. Feliu, quins actes es 

faran en motiu de la visita dels representants de Vebron, municipi amb el que estem 
agermanants. Contesten l’Alcaldessa i el Regidor Sr. Bosch. 
 
També la Regidora Sra. Formatjé, constata que la placa d’agermanament amb L’Aleixar 
la troba una mica grossa. I demana que en tot cas s’aprofiti per a posar-hi tots els pobles 
amb els que Viladrau està agermanant. 
 
L’Alcaldessa i el Regidor Sr. Mercé, contesten sobre les dimensions de la placa.  
 
Aiguaneixos: Pregunta el Regidor de JxV, Sr. Argenter, com està l’obra que ha de 

realitzar SOREA pel manteniment dels aiguaneixos i quin es el nivell actual dels 
embassaments i fins quan tenim recursos .  
 
Contesta el Sr. Bosch, pel que fa a les obres, dient que tenen reunions amb Agbar i la 
idea es que comencin aviat. I pel que fa al nivell dels embassaments tenim sobre un 45 % 
de reserves. 
 
Càmeres a la Ctra de La Fullaca: Pregunta el Sr. Argenter, sobre les càmeres 

instal·lades a la Carretera de La Fullaca.  
 
Contesta l’Alcaldessa que ja ho demanarà, doncs potser que sigui municipi de St. 
Sadurní.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 
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