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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 
DATA 3 DE MARÇ DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 01 08 002 2017 
Data: 03/03/2017 
Horari: 19:00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents/es: 
Alcaldessa 
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM) 
 
Regidors/es: 
Josep Rabat Bas (ERC-AM) 
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM) 
Jaume Tordera Homs (CiU) 
Ricard Argenter Tomàs (CiU) 
Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 
Míriam Clopés Coll (L’A) 
Albert Bosch Puig (L’A) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 
No assisteixen: 
Manel Bastias Rosell (L’A), excusa l’assistència. 
 
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 3 de març de 2017, es constitueixen, al Saló 
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la 
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a l’objecte 
de celebrar sessió pública ORDINÀRIA, per a tractar els assumptes de l’ordre del dia. 
 
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui 
iniciada, s’entra en debat els següents punts de  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIO PLE 2017/1 ORDINÀRIA 13/01/2017 
 
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
 



3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
4.- PROPOSTA CANVI NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT A LA 
MANCOMUNITAT LA PLANA.- 
 
5.- PROPOSTA APROVACIO INFORME SEGUIMENT I MODIFICACIÓ PAES 
 
6.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN- GIRONA  
 
7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS I ESTUDI 
AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL 
SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A VILADRAU 
 
8.- APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VILADRAU 
 
9.- MOCIÓ PER L'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
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 en la pàgina web ,municipal i 
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en 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 cadascun 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. 
 
1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ DE 13 DE GENER DE 2017.- 
 
(0:00:00 a 0:00:45) 
 
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, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la 
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 13 de 
gener de 2017 que s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
L’acta queda aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 3 Regidors d’ERC 
i dels 2 Regidors del PDeCAT. Hi voten en contra els 3 Regidors de L’A, argumentant 
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que l’acta no reflexa tot el que es va dir, per l’Alcaldia es contesta que per això hi ha 
l’audio. 
 
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
(0:00:46 a 0:11:00) 
 
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a 
la data (Decrets 4 a 42 del 2017) que s’han tramès a tots els Regidors per correu 
electrònic. 
 
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna 
pregunta a formular. 
 
Intervencions 
El Sr. Bosch, del Grup municipal de L’A, demana informació sobre els següents Decrets 
i la Sra. Alcaldessa informa el següent:  

- Núm. 5 nomenament d’en Pol Serra, guàrdia municipal, com a nou coordinador 
de Protecció Civil, en substitució de la Sra. Rosa Arumí. L’organigrama és el 
mateix però la part de coordinació es va parlar amb ells i va semblar millor que 
fos en Pol. 

- Núm. 20, sobre la certificació d’obres de les canonades de Puigdot, es refereix  
a les obres executades durant aquest estiu per l’empresa SOREA. 

- Núm. 22 i 23 sobre personal, un és l’increment a jornada completa de la auxiliar 
administrativa de l’oficina i l’altre es una contractació temporal per a efectuar 
tasques de col·laboració amb els redactors del POUM per la confecció d’unes 
fitxes sobre les llicències d’obres concedides en els últims 25 anys. 

 
 
3.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
 
Antecedents de fet: 
S’ha presentat escrit pels Regidors Srs. Tordera Homs i Argenter Tomàs, en data 23 de 
gener de 2017, demanant que s’acordi modificar la denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal del Partit Demòcrata Català “PDeCAT”. 
 
Fonaments de dret: 
Articles 20.1 c) i 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
Articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , Text Refós de la Llei municipal 
i de règim Local de Catalunya. 
Articles 23 a 29 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 



Es proposa als reunits, l’adopció del següent  
 
ACORD: 
 
Aprovar la modificació de la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió, a 
Grup Municipal del Partit Demòcrata Català “PDeCAT”. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el 
següent resultat: 
VOTS A FAVOR: 5 : Els 3 Regidors d'ERC i els 2  Regidors del PDeCat 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 3: Els 3 Regidors de L'A. 
 
Intervencions: 
 
(0:11:05 a 0:13:30) 
El Sr. Tordera fa l’exposició de la proposta i per part del Sr. Argenter, del mateix grup 
municipal, demana al grup municipal de L’Alternativa que regularitzi el nomenament del 
portaveu, que no és el Sr. Bosch. Aquest contesta que en tot cas això es tracti a precs i 
preguntes. La Sra. Alcaldessa contesta que en tot cas això és un tràmit senzill, només 
cal comunicar-ho i donar-ne compte al Ple. 
 
 
4.- PROPOSTA CANVI NOMENAMENT REPRESENTANT AJUNTAMENT A LA 
MANCOMUNITAT LA PLANA.- 
 
Antecedents de fet: 
Per acord del Ple de data 8 de juliol de 2015 es va acordar nomenar els següents 
representants de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana: 

- 1er Titular: Jaume Tordera Homs 
- 2on. Titular: Margarida Feliu Portabella 
- 1er. Suplent: Ricard Argenter Tomàs 
- 2on. Suplent: Josep Rabat Bas 

 
Fonaments de dret: 
Per motius de disponibilitat personal, i a proposta dels Regidors del grup municipal del 
PDeCAT,  
 
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar als següents representants de l’Ajuntament de Viladrau a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana: 
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- 1er Titular: Ricard Argenter Tomàs 
- 2on. Titular: Margarida Feliu Portabella 
- 1er. Suplent: Jaume Tordera Homs 
- 2on. Suplent: Josep Rabat Bas 

 
 
Segon.- Donar-ne compte a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, pel 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el 
següent resultat: 
VOTS A FAVOR 5: Els 3 Regidors d'ERC i els 2 Regidors del PDeCAT 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS 3 Els 3 Regidors de L'A 
 
Intervencions: 
 
(0:13:31 a 0:15:10) 
 
Fa l’exposició de la proposta el Sr. Tordera, portaveu del grup municipal del PDeCat. 
 
 
5.- PROPOSTA APROVACIO INFORME SEGUIMENT I MODIFICACIONS PAES   
 
Atès que en data 28 de juny de 2013 es va aprovar definitivament el Pla d’Acció per 
l’energia sostenible de Viladrau, modificat en data 28 de gener de 2014. 
 
Atès que periòdicament hi ha el compromís de elaborar informes de seguiment que 
indiquin el grau d’implantació del PAES al nostre municipi,  
 
Atès que cal introduir alguna modificació d’acord amb les necessitats actuals del 
Municipi, 
 
D’acord amb la proposta presentada per l’equip tècnic redactor de l’Agència Local de 
l’Energia d’Osona que informa del seguiment del PAES i proposa les noves actuacions 
que cal introduir, 
 
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 



Primer.- Aprovar l’informe de seguiment del Pla d’Acció per l’energia sostenible de 
Viladrau redactat per l’equip tècnic de l’Agència Local de l’Energia d’Osona, que inclou 
les modificacions necessàries d’acord amb les necessitats actuals del Municipi. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes mitjançant 
anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web 
municipal. 
 
Tercer.- Enviar una còpia de l’informe de seguiment i de les modificacions aprovades a 
la Diputació de Girona. 
  
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, 
VOTS A FAVOR: 8  
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 0 
 
Intervencions: 
 
(0:15:11 a 0:17:27) 
Per l’Alcaldia es fa una exposició de la proposta, fent una breu explicació de les 
modificacions que s’incorporen, ja que el Pla d’acció és un document viu, que cal 
regularitzar periòdicament i això és el que es reflexa en l’informe, amb les accions que 
ja s’han dut a terme i les que hi ha pendents. 
 
 
6.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN- GIRONA  
 
Antecedents de fet: 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, va aprovar 
la creació de la xarxa local SITMUN-Girona per promoure l’ús dels sistemes gràfics 
d’informació geogràfica a la demarcació de Girona i l’aprovació del protocol d’adhesió. 
 
Fonaments de dret: 
L’article 36.1 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de 
gestió.  
 
Vist el protocol d’adhesió: Xarxa Local SITMUN-GIRONA – SISTEMA D’INFORMACIÓ 
TERRITORIAL MUNICIPAL. 
 
Atès el que es disposa en l’apartat NOVÉ del protocol, es proposa als reunits, l’adopció 
dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau a la xarxa local SITMUN-
GIRONA, i al servei, d’acord amb el protocol aprovat per la Diputació de Girona en sessió 
de data 20 de desembre de 2016. 
 
Segon.- Assumir el compromís de facilitar la informació cartogràfica que tinguem 
disponible, d’acord amb el que estableix l’esmentat protocol. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa de Viladrau, per a 
signar els documents necessaris per a l’execució dels presents acords. 
 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, 
VOTS A FAVOR: 8 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 0 
 
Intervencions: 
 
(0:17:30 a 0:18:44) 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta. 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS I ESTUDI 
AMBIENTAL ESTRATÈGIC PER A LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL DE L'ACTUAL 
SISTEMA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE A VILADRAU 
 
Antecedents de fet: 
Aquest Ajuntament ha iniciat la tramitació per a la Modificació puntual de les NNSS de 
Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament d’aigua 
potable, al terme municipal de Viladrau. 
En data 12 de desembre de 2016 s’ha emès per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
ambiental el Document d’abast que determina l’abast de l’estudi ambiental estratègic, 
amb l’amplitud i el nivell de detall necessaris en funció del tipus i l’escala del pla subjecte 
a avaluació. Així mateix s’estableix els principis de sostenibilitat, els objectius 
ambientals, els criteris i els indicadors que cal aplicar en l’elaboració, la modificació i 
l’avaluació del pla. 
En data 25 de gener de 2017 s’ha emès informe per part del Departament de Territori i 
Sostenibilitat amb una sèrie d’observacions que cal incorporar en el document elaborat. 
 
Fonaments de dret: 

• Articles 85.4 i 86 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 



• Article 19 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, i l’article 115 del Reglament de 
la Llei d’Urbanisme. 

• Vista la documentació redactada pels serveis tècnics municipals, junt amb 
l’estudi ambiental estratègic, que incorpora les determinacions del document 
d’abast i les observacions de l’informe emès pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 

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

Primer.- APROVAR inicialment el projecte de Modificació puntual de les NNSS 
de Planejament per a la qualificació del sòl de l’actual sistema d’abastament 
d’aigua potable, al terme municipal de Viladrau, que inclou l’estudi ambiental 
estratègic.  
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 45 dies, 
mitjançant publicació d’anuncis al BOPG, un diari de divulgació en l’àmbit 
municipal, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web municipal: 
www.viladrau.cat  
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació i consulta de les administracions 
afectades i públic interessat que consten en el document d’abast i en l’informe 
tècnic municipal. 

 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, 
VOTS A FAVOR: 8 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 0 
 
Intervencions: 
 
(0:18:45 a 0:25:57) 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta i exposa les dificultats administratives per a 
poder executar les obres de l’ETAP  i el dipòsit, i això encara no és el final, d’aquí uns 
dies s’haurà d’aprovar un Pla especial, per la qual cosa previsiblement caldrà fer un ple 
extraordinari. Tot i tenir el finançament per a executar les obres el fet de no tenir-ho 
dibuixat en la normativa urbanística ens ho està allargant molt. 
El Sr. Bosch, del grup de L’A., demana si aquesta modificació és per a poder fer l’ETAP 
i pregunta si això implica que no es pot fer cap obra fins que això estigui aprovat, i per 
tant demana sobre les obres que s’estan fent al C/ Montseny. 
L’Alcaldessa contesta que això és així, i que les obres que s’estan fent al C/ Montseny 
són les que fan Liquats, dins del projecte d’urbanització que han d’executar. Pel que fa 

http://www.viladrau.cat/


 
 
 
 
 
 

[OTR.PIE] 

a l’ETAP en principi no es pot començar res fins que estigui aprovada aquesta 
modificació i el pla especial, però es farà el que es podrà i s’intentarà anar el més ràpid 
possible, perquè és un problema de salut pública. 
El Sr. Bosch, pregunta quan temps es necessita per a poder fer l’ETAP. L’Alcaldessa 
contesta que en 3 mesos es fa, i tenim el finançament per a fer-ho, el problema és 
administratiu. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE L'AVANÇ DE PLANEJAMENT DEL PLA D'ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VILADRAU 
 
Antecedents de fet: 
Havent-se iniciat l’expedient de formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Viladrau, el Ple en sessió celebrada el 2 de setembre de 2016 va aprovar el 
Programa de Participació Ciutadana per a la referida formulació. 
Havent-se formulat ja un Avanç del planejament, i, en el marc del procés de participació 
ciutadana, procedeix la seva aprovació i publicació. 
 
Fonaments de dret: 
Atès el que estableixen els art. 85, 86.bis i Disposició Transitòria Divuitena del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
art. 23, 106 i 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme, Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’Avaluació Ambiental de plans i 
programes i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica, i disposicions concordants,  
Així com els articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme i 101 a 103 del RLU 
 
es proposa als reunits l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’Avanç de Planejament del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Viladrau, que inclou el Document inicial Estratègic del mateix, subjecte a 
procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 
 
Segon.- Exposar a informació pública l’Avanç de planejament del POUM aprovat, per 
un termini de dos mesos, mitjançant publicació d’anuncis al DOGC, BOPG, dos diaris 
de divulgació en l’àmbit municipal, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web 
municipal (www.viladrau.cat ; www.poumviladrau.cat ). 
 
Tercer.- Trametre l’Avanç de Planejament del POUM aprovat a l’Òrgan Ambiental per 
tal que emeti el Document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, i a la Direcció General 
de Planificació Territorial per tal que emeti l’informe urbanístic i territorial que inclogui la 

http://www.viladrau.cat/
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valoració de l’adequació de l’Avanç a la legislació urbanística vigent, a les directrius del 
planejament territorial i als criteris de desenvolupament urbanístic sostenible. 
 
Quart.- Acordar la suspensió potestativa de tramitacions d’instruments urbanístics així 
com l’atorgament de llicències en els àmbits que consten delimitats en la documentació  
gràfica que s’adjunta al present acord i que es justifica en document annex, amb la 
finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, d’acord amb el que disposa l’article 73.1 
del TRLU. 
Disposar que de conformitat amb l’article 74.1 del TRLU els efectes de la suspensió de 
llicències per al àmbits definits gràficament en els plànols adjunts, abastarà el termini 
màxim d’un any. 
 
Cinquè.- Donar publicitat a l’anterior acord de suspensió de tramitació d’instruments 
urbanístics i atorgament de llicències, mitjançant la publicació d’anuncis al DOGC, 
BOPG, dos diaris de divulgació en l’àmbit municipal, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
pàgina web municipal (www.viladrau.cat; www.poumviladrau.cat )  on es publicarà 
íntegrament la relació dels àmbits de suspensió, la justificació i la documentació gràfica 
següent:  

- Plànol 1-2 : Nucli urbà i entorn 
- Plànol 2-2: Les Guilleries, veïnats i SNU. 

 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, 
VOTS A FAVOR: 8 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 0 
Intervencions: 
 
(0:26:00 a 0:46:05) 
 
L’Alcaldessa explica els treballs que s’han fet fins al moment, la importància d’aquest 
avanç i com es farà la exposició pública, per tal que tothom hi faci suggeriments. Explica 
que es recullen 3 propostes i el document ambiental estratègic, i que també s’exposarà 
al públic en aquesta sala fins després de setmana santa. Es farà campanya de publicitat, 
es presentarà, es penjarà a la pàgina web, es tindrà també a les oficines municipals a 
més a més d’exposar-ho en aquesta sala. Explica també el perquè s’ha optat per la 
suspensió de llicències en alguns àmbits. 
El Sr. Bosch demana perquè s’exposa durant dos mesos i no els 45 dies que s’havia 
quedat. 
La Sra. Alcaldessa contesta que no hi ha un termini clar, els 45 dies són per l’aprovació 
inicial però per l’avanç no hi ha un termini fixat, tot i que els redactors suggerien 30 dies 
hàbils, amb Secretaria es va considerar posar-ho 2 mesos per a donar més facilitats 
d’informació. 

http://www.viladrau.cat/
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El Sr. Bosch, demana si es podrà visitar els caps de setmana, i en quant a les propostes 
demana si els redactors van dir que optaven per la segona proposta perquè s’exposen 
les 3 propostes. 
L’Alcaldessa contesta que s’obrirà algun cap de setmana, si s’ho poden combinar els 
regidors, i en quan a les propostes, no hi ha moltes diferències entre les 3 propostes. 
S’obra un debat sobre si s’han d’incloure les 3 propostes en la exposició pública, ja que 
els redactors han manifestat que ells opten per la segona proposta, però atès que es 
tracta d’un avanç es conclou que cal que hi hagi propostes per tal que tothom hi faci 
suggeriments, no només els veïns sinó també els demés organismes competents. 
 
  
9.- MOCIÓ PER L'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 

 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 
el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 
Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 
Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el  
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 
les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 
el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació 
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de 
la societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 



Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat  política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 
ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços. 

Per tot això : 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per 
la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu. 

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta  
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol. 

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot. 

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 2 de setembre 
de 2013 llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia 
el mateix. 

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 



 
 
 
 
 
 

[OTR.PIE] 

decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania 
de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

 
Per tot això els grups municipals d’ERC i del PDeCAT, proposen al Ple Municipal els 
següents: 

 
ACORDS 

 
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

 
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 

al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

 
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el 
següent resultat: 
VOTS A FAVOR: 5: Els 3 Regidors d'ERC i els 2 Regidors del PDeCAT 
VOST EN CONTRA: 1 del Regidor Sr. Bosch de L'A 
ABSTENCIONS: 2 : Els Regidors Srs. Cantizano i Clopés de L'A. 
 
Intervencions: 
 
(0:46:07 a 0:47:27) 
 
La Sra. Alcaldessa explica la proposta que l’hi han fet arribar com administració i anima 
als Regidors que també el signin individualment si hi estan d’acord. 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
 (0:47:30 a 1:30:47) 
 

- Tema Correus: 
 

El Sr. Cantizano, del grup municipal de L’A. demana sobre el tema de Correus, ja que 
últimament hi ha hagut moltes queixes pel servei.  
La Sra. Alcaldessa contesta que ja han tingut, ella i l’Alcalde d’Espinelves, una reunió 
amb els responsables de Correus a Girona, i els han exposat les dificultats que hi ha per 
cobrir el servei per qüestions administratives, el sistema no funciona. S’ha aconseguit 
tenir un reforç del servei a la tarda, per a repartir les coses urgents i certificades, però el 
sistema no funciona. Aquests canvis de personal cada 6 mesos, els horaris, etc tot 
plegat suposa un perjudici important pels veïns i això ho anirem vetllant i en parlarem 



també amb l’Alcalde d’Arbúcies, etc. També comunica que hi ha intenció de posar 
correus als baixos de l’Ajuntament. 
 

- Tema recepcionament Urbanització Les Guilleries 1er. Sector: 
 
El Sr. Bosch demana si la Generalitat ha contestat sobre la dissolució de la entitat 
urbanística de conservació de la Urbanització Les Guilleries 1er. Sector. 
L’Alcaldessa contesta que ja s’ha rebut contesta de la Generalitat dient que acceptava 
la dissolució. 
 

- Tema pous Liquats Vegetals: 
 
El Sr. Bosch, demana sobre els pous que han sol·licitat l’empresa i que pel que sembla 
tenen permís de l’ACA però no hi ha autorització per part de l’Ajuntament. 
L’Alcaldessa contesta que això no és així, que actualment el problema és que acabin 
les obres d’urbanització per a poder autoritzar la producció.  
En quant a la producció el Sr. Tordera explica el fet que per les previsions que té 
l’empresa caldria fer un Annex 1 i no l’Annex 3 que tenen autoritzat pel consum actual 
(203.000 m3). El projecte pels 400.000 m3 provoca que s’hagi de tramitar un Annex 1. 
El Sr. Argenter, intervé per a dir que el seu grup sempre va insistir en saber quanta 
aigua es demanava, i sempre es va parlar de 203.000 m3 si haguessin dit que volien 
arribar als 400.000 m3 no haurien pogut ni començar les obres. 
Pel que fa a les  28 perforacions que han demanant, explica la Sra. Alcaldessa, que es 
va demanar a l’ACA més termini per a poder tenir més informació i valorar l’informe 
emès per l’empresa, i ara ens han concedit 1 mes. 
El Sr. Bosch, entén que una vegada acabades les obres d’urbanització l’empresa ha de 
poder entrar en funcionament.  
La Sra. Alcaldessa i el Sr. Rabat contesten que les coses s’han de fer correctament i 
no pot ser que es produeixi en un lloc on es va demanar un magatzem, cal tramitar els 
permisos corresponents. 
Es perllonga la discussió sobre el tractament i les facilitats que s’han de donar a 
l’empresa Liquats i sobre quins drets i deures té l’empresa. 
 

- Tema factures obra aparcament Mercè Torres 
 

La Sra. Alcaldessa pregunta als regidors de L’A sobre unes factures que ha presentat 
l’empresa que va fer les obres de la Plaça Major , sobre uns treballs realitzats a 
l’aparcament del c/ Mercè Torres i sobre els quals no hi ha constància a l’Ajuntament de 
que s’haguessin contractat i ascendeixen a 20.000 €. 
 
El Sr. Bosch contesta que ja faran la consulta a nivell legal per a saber com s’ha de fer. 
 
Intervencions públic assistent: 
(1:30:48 a 1:32:00) 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:30 hores. 
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico. 
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