ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 4 DE MAIG de 2018

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 5-01 08 002/2018
Data: 04/05/2018
Horari: 19:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Maria Teresa Cunillera Girona
Margarida Feliu Portabella

Signatura 1 de 2

22/06/2018 ALCALDESSA

Signatura 2 de 2

21/06/2018 SECRETARIA

Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
A Viladrau, essent les 19:00 hores del dia 4 de maig de 2018, 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 ORDINÀRIA DE 02/03/2018 I
EXTRAORDINÀRIA DE 16/04/2018
2.- DONAR COMPTE ACTIVITATS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
[OTR.PIE]
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3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2017
4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (POUM) I DOCUMENTACIÓ ANNEXA.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA CONVENI AMB SOREA PEL
FINANÇAMENT OBRES DIPÒSIT AIGUA.6.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
7.- PROPOSTA DELEGACIÓ RECAPTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA-
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8.- MOCIÓ ACM I AMI PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS I
RETORN DELS EXILIATS.9.- 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.
En primer lloc l’Alcaldessa demana entrar per urgència un nou punt a l’ordre del dia
que és la PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE
LES QUOTES URBANÍSTIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ BOMBEIG I
REPARACIONS SISTEMA DE SANEJAMENT. Posada a votació la proposta s’aprova
per unanimitat incloure-la en l’ordre del dia.
1.- APROVACIÓ ACTES SESSIONS PO 02/03/2018 I PE 16042018
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 les actes de les sessions
ordinària de 2 de març de 2018 i extraordinària de 16 d’abril de 2018 que s’han
distribuït amb la convocatòria.
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No havent-se formulat cap observació, les actes queden aprovades per unanimitat dels
presents, que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets del 42 al 103 de 2018) quina relació s’ha tramès a tots els Regidors
per correu electrònic.
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna
pregunta a formular.
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Intervencions:
(0:02:55 a 0:17:15)
El Sr. Bosch del grup municipal de L’A, demana aclariments sobre els següents
decrets:
60/2018: Suspensió expedient contractació espai Montseny. L’Alcaldessa contesta que
és un tràmit administratiu conseqüència del recurs administratiu interposat.
64/2018: Recurs contenciós administratiu interposat pels Srs. Serra i Bayés.
L’Alcaldessa contesta que es compareix en el recurs interposat contra la demanda
presentada per aquests veïns per les obres de clavegueram efectuades.
66/2018: Adjudicació contracte menor per obertura Espai Montseny. Explica l’equip de
govern que es tracta d’una contractació per l’obertura de l’Espai Montseny durant el
temps que calgui, com a màxim 6 mesos fins que es resolgui el recurs contra
l’adjudicació.
74/2018: Sobre modificació de crèdits amb càrrec al romanent líquid de tresoreria i
subvenció de l’ACA. L’Alcaldessa dóna explicacions sobre aquestes altes al
pressupost de despeses i que ja estaven previstes l’any anterior però que no es van
executar.
91/2018: Pregunta el Sr. Bosch el cost total de les obres del Carrer Rectoria. Contesta
l’equip de govern que en el pròxim ple es portaran els números exactes del cost de les
obres.
3.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2017

D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
una vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar
compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 20 de març de 2018, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2017, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut:
[OTR.PIE]
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
1. FONS LÍQUIDS

981.663,79

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Cobraments realitzats penents d’aplicació definitiva

385.749,21
174.523,43
208.622,66
2.603,12

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
+ Del pressupost de despeses exercici corrent
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats
+ D’operacions no pressupostàries
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

247.250,42
175.686,90

1.120.162,58

- Drets de dificíl o impossible recaptació
- Excés de finançament afectat
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

96.666,73
8.922,17
1.014.573,68

Capacitat de finançament: 417.165,45 €
Compliment de la regla de la despesa: 8.486,12 €
Ràtio de deute viu consolidat: 11,42 %
La Corporació es dóna per assabentada.
Intervencions:
(0:17:35 a 0:26:28)
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4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PLA D’ORDENACIÓ
MUNICIPAL (POUM) I DOCUMENTACIÓ ANEXA.-
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URBANÍSTICA

L’equip de govern davant la proposta formulada pel grup municipal de L’Alternativa,
proposa deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia, que es passarà al proper
Ple que celebri la Corporació i que està previst que es celebri en uns 15 dies, esperant
que durant aquest termini els Regidors puguin analitzar els documents que es
sotmeten a aprovació.
Intervencions:
(0:26:29 a 0:41:52)
Per part del grup de L’A es justifica el fet de demanar aquest aplaçament per la
importància del document que es sotmet a aprovació i que volen estudiar a fons.
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Per part de l’equip de govern, tot i no posar impediment a aquest aplaçament sí que es
fa constar que el grup de L’A van ser convidats a participar en els treballs d’elaboració
i en 2 reunions hi va assistir el seu portaveu Sr. Bastias, i una vegada redactat el
document els arquitectes redactors el van explicar a tots els Regidors.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ ADDENDA
FINANÇAMENT OBRES DIPÒSIT AIGUA.-

CONVENI

AMB

SOREA

PEL

Antecedents de fet:
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Aquest Ajuntament va aprovar en data 1 de juny de 2016 el conveni de col·laboració
entre Sorea S.A. i l’Ajuntament de Viladrau per al finançament de les obres de
construcció de l’ETAP, canonada de connexió entre basses i caseta de control.
Atès que, en data 2 de març de 2018, el Ple de la Corporació va acordar aprovar
l’execució de l’obra de “Construcció del Dipòsit”, afecta al servei municipal de
subministrament domiciliari d’aigua potable de Viladrau per part de l’empresa
concessionària del servei, SOREA, segons projecte aprovat pel Ple, per import de
138.854,01 euros
Atès que el plec de clàusules de la concessió del servei ja preveu la realització de
noves inversions d’infraestructura del servei per part del concessionari, amb el
correlatiu manteniment de l’equilibri concessional,
Vista la proposta de addenda que consta a l’expedient,
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprova l’addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de
Viladrau i l’empresa SOREA S.A., d’acord amb el text que consta a l’expedient.
Segon.- Aprovar l’aportació que ha de fer l’Ajuntament, segons la clàusula segona i
que és la següent:
- El cànon que l’empresa li liquidi per l’increment del consum d’industrials grans
consumidors, segons es descriu en quadre annex 3 per a amortitzar fins a
58.708,41 € que avança la companyia concessionària a un interès de l’Euribor
+1.
- La resta de la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per un
import de 80.145,60 €
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa Margarida Feliu Portabella per a signar els
documents necessaris per a l’execució dels presents acords.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
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VOTS A FAVOR (7): Les 2 regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la
Regidora Sra. Clopés de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:41:55 a 0:43:30)
6.- PROPOSTA APROVACIÓ ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ
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Fonaments de dret:
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, reconeixen entre el conjunt
de potestats de què disposen els ens locals, la seva potestat reglamentària i
d’autoorganització.
L’article 139 de la Llei 7/1985, estableix que per a l’adequada ordenació de les
relacions de convivència d’interès local i de l’ús dels seus serveis, equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, els ens locals podran, en defecte de
normativa sectorial específica, establir els tipus de les infraccions i imposar sancions
per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts en les
corresponents ordenances, d’acord amb els criteris establerts en els articles següents.
La competència per a l’aprovació de l’ordenança correspon al Ple de l’Ajuntament,
d’acord amb els articles 22.2.d d e la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, l’article 47 de la qual no estableix cap majoria especial, per la qual cosa
es considera suficient la majoria simple.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de circulació, que d’adjunta a la proposta.
Segon.- Iniciar els tràmits d’informació pública i audiència als interessats per termini
de trenta dies per a la presentació de reclamacions i al·legacions, mitjançant publicació
d’edictes al tauler d’edictes de la Corporació, al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la web municipal.
Tercer.- En cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment al respecte,
l’aprovació tindrà caràcter definitiu, entrant en vigor la nova Ordenança un cop s’hagi
dut a terme la seva publicació íntegra al BOPG i hagi transcorregut el termini previst a
l’article 70.2 en relació a l’article 65 de la Llei 7/1985.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
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VOTS A FAVOR (7): Les 2 regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la
Regidora Sra. Clopés de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:43:33 a 0:45:05)
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7.- PROPOSTA DELEGACIÓ DIVERSOS SERVEIS A LA DIPUTACIÓ DE GIRONAAntecedents de fet:
Atès que la Diputació de Girona, a través de l’organisme autònom XALOC, presta
diversos serveis de suport i assistència als Ajuntaments.
Atès que aquest Ajuntament ha aprovat l’ordenança per a la prevenció d’incendis i
l’ordenança de circulació i considerant la manca de recursos del nostre Consistori per
a portar a terme la gestió i recaptació tant de la taxa per a la prevenció d’incendis com
les sancions per incompliment de l’ordenança de circulació.
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Iniciar els tràmits amb Xaloc per a la redacció del conveni necessari per a la gestió i
recaptació tant de la taxa per a la prevenció d’incendis com les sancions per
incompliment de l’ordenança de circulació, el qual una vegada redactat es sotmetrà a
l’aprovació del Ple.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la
Regidora Sra. Clopés de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:45:08 a 0:49:10)
8.- MOCIÓ ACM I AMI PER L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS I
RETORN DELS EXILIATS.Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat.
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern
espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més
bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar
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la voluntat de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims
representants públics, tots ells gent de pau.
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El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un
nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades
Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de
Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou
episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un
escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya,
Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu,
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme,
una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a
ciutadans i no com a súbdits.
Per tots aquests motius, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS
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PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell,
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
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TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure
expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels
ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
SISÈ.- Instem a totes les entitats de Viladrau a defensar els drets fonamentals, civils,
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits
democràticament del Parlament de Catalunya.
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i
els drets i llibertats de la ciutadania”.
VUITÈ.- L’Ajuntament de Viladrau denuncia i es mostra totalment contrari a la
persecució de l'estat, a través dels cossos policials i judicials, contra els Comitès de
Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i
humans dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de
reunió, d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat popular
a favor de la construcció de la República Catalana.
NOVÈ .- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH)
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la
Regidora Sra. Clopés de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:49:12 a 0:50:30)
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Propostes urgents
PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES
QUOTES URBANÍSTIQUES PER A LA CONSTRUCCIÓ ESTACIÓ BOMBEIG I
REPARACIONS SISTEMA DE SANEJAMENT.Antecedents de fet:
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 8 de febrer de 2018 va aprovar la imposició
de quotes urbanístiques per a l’execució de les obres de “Construcció estació de
bombeig i reparacions sistema de sanejament”.
L’expedient ha estat exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, notificant-se als
subjectes passius i publicant-se anunci al BOPG de data 2 de març de 2018 i a l’etauler.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:
1. Cons i Promo Anwar S.L. justifica la variació dels metres de la parcel·la.
2. Sr. Iglesias González, justifica variació en els metres de la parcel·la
3. Sr. Carballo Samira, justifica variació en els metres de la parcel·la
4. Sra. Ribas Delgado, justifica canvi de titularitat de la parcel.la
5. Srs. Garro, Tarres, Canela, Reixach i Jacob Garcia, els quals manifesten el seu
desacord ja que el seu carrer no té desaigües i funcionen amb fossa sèptica.
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S’ha emès informe per part dels serveis tècnics en data 5 de maig de 2018.
Per tot això, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar les al·legacions presentades pels Srs. Cons i Promo Anwar S.L.,
Iglesias González, Carballo Samira i Ribas Delgado, en el sentit de variar els metres
de la parcel·la i la titularitat de la última per tal com queda acreditat suficientment en
l’expedient.
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pels Srs. Garro, Tarrés, Canela,
Reixach i Jacob Garcia, en base a l’informe tècnic que consta a l’expedient i del que
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se’n donarà trasllat amb les notificacions del present acord, per considerar que
l’estació de bombeig també beneficia a aquests veïns.
Tercer.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i de quotes individuals
previstes per a l’execució de l’obra “Estació de Bombeig i reparacions sistema de
sanejament”, amb les variacions que comporta el fet de les variacions en la superfície
de les parcel·les aprovades en el primer punt.
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat,
VOTS A FAVOR (7): Les 2 regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT i els Regidors Srs. Bastias i Bosch i la
Regidora Sra. Clopés de L'A
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (0)

Intervencions
(0:51:55 a 0:58:02)
Abans d’entrar en el punt de Precs i Preguntes l’equip de govern proposa entrar la
següent moció per urgència:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL EQUIP DE GOVERN ( ERC/ PDECAT) PER DONAR
SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA
CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA

Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions
han estat massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no
violenta ha estat un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions
d’unes forces policials desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a
qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles el
passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil
activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i
desbordat, l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum
d’independència de Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del
Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la defensa no-violenta, cal
insistir, dels col·legis i centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització
del moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén
justificar la repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis
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sumaríssims amb les sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia
d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els
fonaments antidemocràtics de l’Estat.
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Aquesta setmana s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria
diligències contra els Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes
de rebel·lió (delicte castigat amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després
hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents CDR. Volem recordar que
els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que treballar en
favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera
la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part
que ens toca, i des de la més absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i
l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que ens reafirma en la nostra
decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista no ens
fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política
del passat, construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte
esperançador: la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes. També ens
tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els espanta: el futur.
Per tots aquests motius, proposem els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Viladrau considera una forma d’acció política absolutament
legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no
violenta, pròpia d’una democràcia madura.
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Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Viladrau als Comitès de Defensa de la
República i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i
no violenta, arran de la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.
Tercer.- L’Ajuntament de Viladrau denuncia i es posiciona clarament en contra de les
operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials
contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit,
exigeix l’arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de
Defensa de la República.
Quart.- L’Ajuntament de Viladrau denuncia la criminalització de la protesta social, la
repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la
llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a
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l’autodeterminació i la construcció d’un país millor, des de baix i per a totes en forma
de República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Viladrau en col·laborar en la
defensa de les Viladrauenques i Viladrauencs que vegin vulnerats els seus drets
polítics.
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Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de
Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea
Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i a (altres entitats locals adients)

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR (6): Les 2 Regidores Sres. Feliu i Formatjé i el Regidor Sr. Rabat
d'ERC, el Regidor Sr. Tordera del PDeCAT,i el Regidor Sr. Bastias i la Regidora Sra.
Clopés de L'A.
VOTS EN CONTRA (1): El Regidor Sr. Bosch de L'A
ABSTENCIONS (0)
Intervencions:
(0:58:04 a 1:01:45)
El Regidor Sr. Bosch del grup de L’A explica que al ser el seu grup un grup
independent que no té cap adscripció política es dona llibertat vot.
PRECS I PREGUNTES
(1:01:48 a 1:08:10)
El Sr. Bosch demana sobre la previsió d’execució de la franja de protecció d’incendis.
Per part de l’Alcaldia es contesta que s’hi està treballant i de moment s’ha fet la
separata per a començar per la franja de protecció de la Urbanització Les Guilleries.
El Sr. Bastias del grup de L’A demana sobre el mal estat en què es troba la zona de
l’arborètum. Per l’Alcaldia i la Regidoria d’obres s’explica que s’ha retardat l’adjudicació
però que està previst que els jardiners ho facin aviat.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20:05 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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