ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 3 DE MAIG DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 3 de maig de 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 21:15 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Noemi Bastias Codina, Alcaldessa (IV-Ids)
Albert Bosch Puig, Regidor (IV-Ids)
Victor Niubo Garcia, Regidor (IV-Ids)
Arola Maria Campañá Barceló, Regidora (IV-Ids)
Margarida Feliu Portabella, Regidora (ERC-SV)
Maria Formatjé Bancells, (ERC-SV)
Jordi Palau Font, (ERC-SV)
Inés Portet Blancafort, (ERC-SV)
Ricard Argenter Tomàs (JxV)
Secretària:
Maria Teresa Cunillera Girona
Desenvolupament de la sessió:
Un cop la secretària ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió en format telemàtic, degut a l’estat d’excepcionalitat del moment, 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.
La Sra. Alcaldessa exposa que el Ple, per les mesures de seguretat imposades per a
garantir la salut pública, per les afectacions del Covid 19, es fa telemàtica i es retransmet
per youtube per tal de que tothom que ho vulgui ho pugui seguir en directe.

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS PO 18012021 i 01032021 .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 les actes dels plens ordinaris de data 18
de gener de 2021 i 1 de març de 2021, a la qual tots els regidors i regidores han tingut
accés des de la convocatòria.
Posades a votació les actes, aquestes quedes aprovades per unanimitat, amb el vot a
favor de la totalitat dels membres de dret de la Corporació:
Vots a favor (9): Sra. Bastias, Sr. Bosch, Sra. Campañà i Sr. Niubó de IV-IdS, Sra. Feliu,
Sra. Formatjé, Sr. Palau i Sra. Portet de SV-ERC i Sr. Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (0)

2.- DONAR COMPTE DECRETS ALCALDIA DEL 37 AL 119 DE 2021
Es dona compte de tots els Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim ple i
fins a la celebració del present (Decrets 37/2021 al 119/2021). Tots els regidors han tingut
els Decrets i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.
Intervencions: (0:01:40 a 0:13:20)
Sr. Argenter, del grup JxV, demana que com a grup que està a la oposició, tingui també
la oportunitat de fer les intervencions alternant en cada la Ple amb l’altre grup que està a
la oposició.
Els reunits acorden que sigui així i que coincideixi amb el torn de votacions: per tant en
aquest ple començarà tant en les votacions com en les intervencions el grup de JxV, a
continuació SV-ERC i finalment el grup de govern IdV.
Comença, doncs el Regidor Sr. Argenter, amb la següent intervenció:
Decret 60/2021: Pregunta sobre la petició de subvenció promoció econòmica. Contesta
la Sra. Alcaldessa, explicant el projecte que pretén donar a conèixer i promoure el nostre
Municipi, per la qual cosa s’ha demanant aquesta subvenció a la Diputació de Girona.
Decret 66/2021: Sobre l’addenda al conveni sobre l’arborètum. Contesta la Sra.
Alcaldessa que s’ha fet un conveni entre l’Ajuntament i el Sr. Rubiralta per a portar a
terme un projecte que es finança de manera privada però sobre un espai públic.
Decret 75/2021: Reposició talús darrera l’empresa de Liquats. Contesta la Sra.
Alcaldessa que havent arribat l’autorització de l’ACA s’ha donat la llicència d’obres, que
s’havien executat per urgència.
Decret 84/2021: Sobre l’enllumenat de Les Guilleries. Contesten la Sra. Alcaldessa i el
Regidor Sr. Bosch, que es van canviar les lluminàries a Les Guilleries per tal de tenir-les
amb leds, millorant l’eficiència en el consum i facilitant la regularització de l’enllumenat
públic.

A continuació intervé la Sra. Feliu, del grup SV-ERC, primer agraint al Sr. Rubiralta la
seva aportació per a la millora d’espais públics, que en els moments en que es van
començar les converses estava xifrada en uns 20.000 € anuals i a més a més en temes
de medi ambient. A continuació demana:
Decret 47/2021: Demanant sobre l’activitat d’habitatge d’ús turístic, si és de tot l’edifici, és
per varis habitatges, per un sol edifici, si hi ha previsió de varis apartaments. La Sra.
Alcaldessa comunica que contestarà el proper Ple, doncs ha de mirar l’expedient.

3.0.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ 2020
Dació de compte del Decret/Resolució d’aprovació de la liquidació del pressupost
general de l’Ajuntament de Viladrau, exercici 2020
Tal i com 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 (RDLeg 2/2004),
De la liquidació de cada un dels pressupostos que integren el pressupost general i dels
estats financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada realitzada
la seva aprovació, es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebrarà.
Caldrà remetre la còpia de la liquidació del pressuposts a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al que correspon.
L’esmentada liquidació es va aprovar mitjançant decret d’alcaldia el passat 24/3/2021.
Seguidament es transcriu la resolució:
“RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del pressupost general de l’exercici 2020 de l’Ajuntament
de Viladrau de conformitat amb el detall que s’indica a continuació:
1. Liquidació del pressupost de despeses
1.1. Resum

Descripció
Crèdits inicials
Modificacions de despeses

Import
2.140.000,00
692.365,75

Crèdits definitius

2.832.365,75

Despeses autoritzades

2.388.413,45

Despeses compromeses

2.388.413,45

Obligacions reconegudes

1.893.345,53

Operacions de corrent

1.513.336,31

Inversions reals

357.509,22

Transferències de capital

0,00

Operacions de capital

357.509,22

Actius financers

0,00

Passius financers

22.500,00

Operacions financeres

22.500,00

Pagaments ordenats

1.860.591,03

Pagaments realitzats

1.763.749,09

Reintegrament de pagaments

0,00

Pagaments líquids

1.763.749,09

Obligacions pendents de pagament

32.754,50

Pagaments ordenats pendents pagar

96.841,94

1.2 Detall d’execució per capítols
Capíto l

Crèdits
inicials

M o dificacio ns
de crèdit

Crèdits to tals
co nsignats

Despeses
auto ritzades

Despeses
co mpro meses

Obligacio ns
reco negudes

P agaments
o rdenats

Reintegrament
de pagaments

P agaments
líquids

Obligacio ns
pendents de
pagament

P agaments
o rdenats
pendents de
pagar

1

414.080,00

0,00

414.080,00

0,00

0,00

396.726,88

396.726,88

0,00

396.726,88

0,00

0,00

2

1.135.055,00

-46.450,00

1.088.605,00

0,00

0,00

1.009.365,79

904.516,99

0,00

904.516,99

22.775,76

82.073,04

3

500,00

1.500,00

2.000,00

0,00

0,00

1.840,42

1.840,42

0,00

1.840,42

0,00

0,00

4

68.025,00

45.508,60

113.533,60

0,00

0,00

105.403,22

93.020,98

0,00

93.020,98

9.978,74

2.403,50

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

499.840,00

691.807,15

1.191.647,15

0,00

0,00

357.509,22

345.143,82

0,00

345.143,82

0,00

12.365,40

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

22.500,00

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

T o tal

2.140.000,00

692.365,75

2.832.365,75

0,00

0,00

1.893.345,53

1.763.749,09

0,00

1.763.749,09

32.754,50

96.841,94

2. Liquidació del pressupost d’ingressos
2.1. Resum
Descripció

Import

Previsions inicials

2.140.000,00

Modificacions d’ingressos

692.365,75

Previsions definitives

2.832.365,75

Drets reconeguts totals

2.207.368,62

Drets anul·lats

10.671,55

Drets cancel.lats

0,00

Drets reconeguts nets

2.196.697,07
Operacions de corrent

1.988.697,49

Alienació d'inversions reals

0,00

Transferències de capital

207.999,58

Operacions de capital

207.999,58

Actius financers

0,00

Passius financers

0,00

Operacions financeres

0,00

Drets recaptats

1.909.978,33

Devolució d’ingressos

10.671,55

Recaptació líquida

1.899.306,78

Drets pendents de cobrament

297.390,29

2.2. Detall d’execució per capítols
Capíto l

P revisio ns
inicials

To tal
mo dificacio ns

P revisio ns
to tals

Drets
reco neguts
to tals

Drets anul·lats

Drets
cancel·lats

Drets
reco neguts
nets

Drets
recaptats

Devo lució
d'ingresso s

Recaptació
líquida

Drets
pendents de
co brament
129.769,89

1

913.800,00

0,00

913.800,00

1.019.560,89

1.344,44

0,00

1.018.216,45

889.791,00

1.344,44

888.446,56

2

35.000,00

0,00

35.000,00

72.968,75

1.784,23

0,00

71.184,52

72.966,17

1.784,23

71.181,94

2,58

3

506.049,43

170.000,00

676.049,43

368.965,94

237,95

0,00

368.727,99

348.983,45

237,95

348.745,50

19.982,49

4

446.500,00

43.003,60

489.503,60

506.426,81

7.304,93

0,00

499.121,88

442.978,17

7.304,93

435.673,24

63.448,64

5

28.000,00

0,00

28.000,00

31.446,65

0,00

0,00

31.446,65

31.446,65

0,00

31.446,65

0,00

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

210.650,57

150.180,00

360.830,57

207.999,58

0,00

0,00

207.999,58

123.812,89

0,00

123.812,89

84.186,69

8

0,00

329.182,15

329.182,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

T o tal

2.140.000,00

692.365,75

2.832.365,75

2.207.368,62

10.671,55

0,00

2.196.697,07

1.909.978,33

10.671,55

1.899.306,78

297.390,29

3. Magnituds pressupostàries
3.1. Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de desembre
Drets pendents de cobrament a 31 de desembre

Import

a. Drets pendents de cobrament exercici corrent

297.390,29

b. Drets pendents de cobrament exercicis tancat

297.390,12

Total (a+b)
Obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
c. Obligacions pendents de pagament exercici corrent
d. Obligacions pendents de pagament exercicis
tancats
Total (c+d)

594.780,41

Import
32.754,50
0,00
32.754,50

3.2. Resultat pressupostari de l’exercici

Capítol

Descripció

Import

Capítol

Descripció

Import

1

IMPOSTOS DIRECTES

1.018.216,45

1

DESPESES PERSONAL

396.726,88

2

IMPOSTOS INDIRECTES

71.184,52

2

DESPESES CORRENTS

1.009.365,79

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

368.727,99

3

DESPESES FINANCERES

1.840,42

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

499.121,88

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

105.403,22

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

31.446,65

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

0,00

+

a) INGRESSOS CORRENTS

1.988.697,49

-

a) DESPESES CORRENTS

1.513.336,31

6

ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS

0,00

6

INVERSIONS REALS

357.509,22

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

207.999,58

7

TRANSFERENCIES CAPITAL

0,00

+

b) INGRESSOS CAPITAL

207.999,58

-

b) DESPESES CAPITAL

357.509,22

+

TOTAL INGRESSOS NO
FINANCERS (a+b)

2.196.697,07

-

1) TOTAL DESPESES NO
FINANCERS (a+b)

1.870.845,53

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

8

c) ACTIUS FINANCERS

0,00

9

d) PASSIUS FINANCERS

0,00

9

d) PASSIUS FINANCERS

22.500,00

+

TOTAL INGRESSOS FINANCERS
(c+d)

-

2) TOTAL DESPESES
FINANCERES (c+d)

22.500,00

0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)

303.351,54

AJUSTOS:
(+) 3.Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
(+) 4.Desviacions de finançament negatives de l'exercici
(-) 5.Desviacions de finançament positives de l'exercici

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5)

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

45.834,34
131.906,17
-

177.740,51

481.092,05

3.2 Romanents de crèdit

TOTAL DE ROMANENTS DE CRÈDIT

939.020,22

1. D'IMPOSSIBLE INCORPORACIÓ

92.335,13 art. 175 del RDL 2/2004
Total
despesa
pendent

2. D'INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA
(Projectes amb finançament afectat)

439.549,50

RLTDG (Rec. Compromís
propis)
d'Ingrés (CI)
102.935,96

242.062,35

RLTDG
(Afectat)
94.551,19

RESTAURACIO POUS GUILLERIES

70.772,48

21.156,42

49.616,06

0,00

CAMINS PARC NATURAL DEL MONTSENY

135.851,30

-6.594,99

142.446,29

0,00

VESTIDORS PISCINES

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

OBRES ZONA CONTENIDORS

32.061,37

32.061,37

0,00

0,00

INVERSIO PARTICIPACIO BIBLIOTECA

12.382,75

12.382,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CANALITZACIÓ AIGÜES ETAP

138.481,60

43.930,41

0,00

94.551,19

0

0,00

0,00

0,00

0,00

3. SUSCEPTIBLES D'INCORPORACIÓ

a. Crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de
crèdit, així com transferències de crèdit que hagin estat
autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
b. Despeses compromeses
c. Operacions de capital (Cap. 6, 7, 8 i 9)
d. Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de
drets afectats

407.135,59 art. 182.1 del RDL 2/2004

12.547,16
394.588,43

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Exercici
Descripció

2020
Import

1. FONS LÍQUIDS

777.372,61

2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

613.082,05

(+) del Pressupost corrent

297.390,29

(+) de Pressupostos tancats

297.390,12

(+) d´Operacions no pressupostàries

18.301,64

3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´Operacions no pressupostàries

4. PARTIDES PENDENTS D´APLICACIÓ

250.677,03

129.596,44
0,00
121.080,59

0,00

(-) cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva

0,00

(+) pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva

0,00

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)

II. SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT

1.139.777,63

157.375,62
Quin criteri voleu aplicar?

III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS (I - II - III)

Art. 193 LHL
94.551,19

887.850,82

(-) Despeses pendents d’aplicació al pressupost (OPA)

0,00

(-) Obligacions pendents de pagament per devolució d’ingressos

0,00

(-) Romanent de tresoreria general per a incorporació de romanents

V. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
AJUSTAT

452.096,66

435.754,16

SEGON. Donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió ordinària que se
celebri.
TERCER. Trametre l'expedient als òrgans competents de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.

La Corporació es dóna per assabentada.
Intervencions: (0:13:35 a 0:22:00)
La Sra. Alcaldessa explica el resultat de la liquidació del Pressupost de 2020, recorda
també que el proper dia 17 de maig hi ha la comissió de comptes, amb tots els Regidors,
on s’entrarà en més detall. Fa també una bona valoració de l’exercici passat, ja que tot i
que s’ha hagut de fer front a molts imprevistos com els temporals del Glòria i sobretot a
la crisis econòmica, social i sanitària, de la pandèmia mundial que ens ha afectat, s’ha
pogut fer front a aquestes necessitats sobrevingudes.
La Regidora Sra. Feliu, del grup SV-ERC, demana si els 435.754 és el romanent anual o
acumulat. Contesta la Sra. Alcaldessa que es l’acumulat. Valorant la Sra. Feliu que
aquest romanent s’ha acumulat en els últims anys, doncs al 2015 el romanent era de
14.000 €

4.0.- INF_CI DONAR COMPTE INF INTERVENCIÓ ART.37
Dació de compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament de Viladrau dels
resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2020
D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article
213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de exercici

següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el
citat informe resum.
La Intervenció General de l’Administració de l’Estat, fent ús de les facultats atribuïdes per
l’article 37.3 del RCIL, va dictar la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la que s’estableixen
les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
En compliment del requerit pels articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL, la Intervenció en
ha elaborat l’informe resum amb els resultats més significatius derivats de les actuacions
de control intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció
interventora, control permanent, auditoria pública i control financer de subvencions.
Per tot això, l’Alcalde/President proposa al ple de la corporació:
- Donar-se per assabentat de l’informe resum anual de l’Ajuntament de Viladrau emès per
part de la Intervenció general en data16/04/2021 dels resultats del control intern, que
s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de
l’exercici 2020, el contingut del qual es transcriu tot seguit:
I.

INTRODUCCIÓ

D’acord amb el que s’estableix a l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel
qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local
(RCIL), l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article
213 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el que s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
L’informe resum s’ha de remetre al ple, a través del president de la corporació, i a la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de
cada any, i ha de contenir els resultats més significatius derivats de les actuacions de
control financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior. L'expressió de
l'article 37.1 de RCIL "amb ocasió de l'aprovació del compte general", ha de ser
interpretada en el sentit que es refereix a actuacions a realitzar que s'emmarquen dins del
procés d'elaboració, formulació i aprovació del compte general i, per tant, la remissió al
ple i a la IGAE de l'informe resum ha de ser realitzada abans del 30 d'abril de l’exercici
següent a aquell en què s'hagin realitzat les actuacions de control que s'inclouen en el
citat informe resum.
L’apartat 3 del citat article 37 estableix que la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat ha de dictar les instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el
format de l’informe resum, i ha de crear un inventari públic que reculli els informes rebuts
de les entitats locals. Fent ús d’aquesta facultat, es dicta la Resolució de 2 d’abril de
2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la que s’estableixen les
instruccions a les quals s’han d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de l’informe
resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 11/06/2018 es va configurar
el model a aplicar en aquesta entitat, informant sobre l’aplicació del règim de control
intern simplificat en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RCIL, amb l’aprovació
de la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat

local pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions
per a l’exercici de la funció interventora i, finalment, l’adhesió a l’acord adoptat per la
Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 (BOP núm. 70 de 11
d’abril de 2018), i a les seves posteriors modificacions, referent a l’aprovació dels
requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens
locals adherits al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les Entitats Locals.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit local.
Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament dels serveis
del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el compliment de la
normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s'ajusta als
principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos públics es
troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la qualitat i la transparència, i pels
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El control financer, així
definit, comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en
ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213 del TRLRHL.
Finalment, s’exerceix el control financer de subvencions sobre entitats col·laboradores i
beneficiaris de subvencions i ajudes concedides per les entitats que integren el sector
públic institucional d’aquesta entitat local, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
Per tot l’anterior, s’elabora aquest informe resum de l’Ajuntament de Viladrau, que d’acord
amb la Resolució del 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat per la que s’estableixen les instruccions a les que s’ha d’ajustar el contingut,
estructura i format del informe resum, aquest informe no inclou la totalitat de les
conclusions derivades de les diferents actuacions realitzades i que han estat
oportunament tramitades i trameses als seus destinataris, d’acord amb el procediment
establert en la normativa vigent, sinó que conté els aspectes més significatius, ja sigui per
la seva importància quantitativa o qualitativa, per produir-se de forma reiterada o per la
representativitat de l'àrea o procediment analitzat, derivats de les actuacions de control
intern realitzades durant l’exercici 2020, en les modalitats de funció interventora, control
permanent, auditoria pública i control financer de subvencions, amb l’objectiu de donar
compliment al que s’estableix en els articles 213 del TRLRHL i 37 del RCIL.
II.

ABAST DE L’INFORME RESUM

II.1 ABAST
Les actuacions de control realitzades al llarg de l’exercici 2020, agrupades en funció de la
seva modalitat, i que constitueixen la base per a l’elaboració d’aquest informe resum, són
les següents:

1. FUNCIÓ INTERVENTORA
1.1. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
S’han emès 41 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap amb
objeccions, per tant no s’ha adoptat cap resolució i/o decret contrari a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
1.2. Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a
l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
NO s’ha adoptat cap Resolució del President de l’entitat contrària a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ja que no s’ha efectuat cap
informe d’intervenció amb objeccions
1.3. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a les objeccions
efectuades per la Intervenció.
NO s’ha adoptat cap acord del Ple de l’entitat contrari a cap objecció de la
intervenció, ja que no s’ha efectuat cap objecció per la intervenció
1.4. Acords adoptats pel ple de l’entitat local contraris a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
NO s’ha adoptat cap acord pel ple de l’entitat contrària a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya ja que no s’ha efectuat cap informe
d’intervenció amb objeccions.
1.5. Informes d’omissió de la funció interventora.
NO s’ha emès cap informe d’omissió de la funció interventora.
1.6. Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a
justificar.
NO s’efectuen pagaments a justificar.
1.7. Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa
fixa.
NO s’efectuen bestretes de caixa fixa.
1.8. Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent
a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria
d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.

2. CONTROL FINANCER
2.1. Actuacions de control permanent no planificables (article 32.1.d RCIL):
S’han emès informes de control permanent no planificables, tots de conformitat.
2.2. Actuacions de control permanent planificables obligatòries (article 31.2
RCIL):
Els informes de control permanent planificables obligatoris emesos durant l’exercici
són els que es mostren a continuació:
- L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables
de factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.
- L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
- La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només per aquelles entitats excloses d’auditoria financera), d’acord amb la
DA 3. de la LO 9/2013, de control del deute comercial en el sector públic.
2.3. Actuacions de control permanent planificables seleccionables (article
31.2 RCIL):
Atès que aquesta entitat va informar al ple en sessió de 11/06/2018 sobre l’aplicació
del règim de control intern simplificat segons el que s’estableix en els articles 39 i 40
del RCIL, no s’han previst actuacions de control permanent planificables
seleccionables per aquest exercici.
2.4. Actuacions d’auditoria pública (article 29.3 RCIL):
En no existir cap entitat dependent, no es preveuen actuacions en aquesta matèria.
2.5. Actuacions de control financer de les subvencions i ajudes concedides
(article 3.5 RCIL):

Atès que l’exercici del control financer de subvencions s’ha de modular per cada
entitat local d’acord amb els criteris d’eficàcia, eficiència i economia i materialitat, no
s’han previst actuacions en aquest matèria, per aquest exercici, en no detectar-se
riscos en aquest concepte.

II.2 MITJANS DISPONIBLES
“Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta
entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el
present Pla, i que aquestes actuacions tampoc es podran realitzar a través del
corresponent procediment de contractació de firmes privades d’auditoria ja que no es
disposa de consignació pressupostària suficient per a procedir a la contractació de les
mateixes, es fa constar que no es podran dur a terme les actuacions previstes per estar
en una situació de mitjans insuficients per a poder-les realitzar.
III. DEFICIÈNCIES QUE
REQUEREIXEN
DE
L’ADOPCIÓ
CORRECTORES A TRAVÉS D’UN PLA D’ACCIÓ

DE

MESURES

No s’han detectat deficiències que requereixin de l’adopció de mesures correctores a
través d’un pla d’acció.
IV. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En l’exercici anterior a què fa referència el control que s’inclou en aquest informe,
l’Alcaldessa/Presidenta de la corporació no va elaborar el corresponent Pla d’acció previst
a l’article 38 del RCIL.
La Corporació es dóna per assabentada

5.0.- INF_CI DONAR COMPTE INFORME FUNCIÓ INTERVENTORA
Dació de compte de l’Informe anual emès per la Intervenció general de l’Ajuntament
de Viladrau, relatiu a les resolucions adoptades l’alcaldessa de l’entitat local
contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la Intervenció
General de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria
d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del
control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2020
D’acord amb els articles 218.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb el
que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i 15.6 del
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que s’aprova el règim jurídic del control intern a
les entitats del sector públic local (RCIL), l’òrgan interventor, en ocasió de la dació de
compte de la liquidació del pressupost, ha d’elevar al ple l’informe anual de totes les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades o, si s’escau, a l’opinió de l’òrgan competent de l’administració que tingui la
tutela financera al qual s’hagi sol·licitat informe, així com un resum de les principals
anomalies detectades en matèria d’ingressos.
A més, l’article 28.2 del RCIL estableix que els informes d’omissió de la funció
interventora emesos durant l’exercici s’han d’incloure, també, en l’esmentat informe anual
que s’ha d’elevar al ple.

Finalment, en compliment de l’article 27.2 del RCIL, en un punt addicional de l’informe
anual s’han d’incloure els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les
bestretes de caixa fixa.
D’acord amb els esmentats articles 218.1 del TRLRHL i 15.6 del RCIL, i atès que la
liquidació del pressupost ha estat aprovada per Resolució de data 14 de març de 2021 i
que de la mateixa es preveu que se’n doni compte en el ple del mes de maig de
l’Ajuntament de Viladrau.
Per tot això, l’Alcaldessa proposa al ple de la corporació:
- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de Viladrau emès per part
de la Intervenció general en data 14 d’abril de 2021, relatiu a les resolucions adoptades
pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals
anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els
resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent
a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en:
1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
- S’han emès 41 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals cap és amb
objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a les
objeccions efectuades per la Intervenció.
2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no
s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3) Informes d’omissió de la funció interventora.
- No s’han emès informes d’omissió de la funció interventora.
4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.
- No hi ha pagaments a justificar.
5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.
- No hi ha bestretes de caixa fixa.

6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.
En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a
la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos
en l’exercici de la funció interventora.
D’aquest informe se’n donarà compte al ple, juntament amb la liquidació del pressupost
de l’entitat local.
La Corporació es dona per assabentada

6.0.- INF_CI DONAR COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER
El règim de control intern establert en el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es
regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RD
424/2017) es regula sobre la base de l'experiència en l'exercici d'aquesta funció per part
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un
model consistent amb l'establert per al sector públic estatal. Amb aquest efectes,
s’incorporen regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir
millores substancials en l'exercici del control intern en les entitats locals. El control intern
de l'activitat economicofinancera del sector públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor
mitjançant l'exercici de la funció interventora i el control financer. El control financer
comprèn les modalitats de control permanent i d'auditoria pública, incloent, en ambdues,
el control d'eficàcia referit en l'article 213 del RDLeg 2/2004.
En relació al control financer, l’article 31 del RD 424/2017 estableix que anualment la
Intervenció elaborarà un Pla anual de control financer (PACF) que recollirà les actuacions
de control permanent i d’auditoria pública a realitzar durant l’exercici.
D’acord amb els articles 29, 31, 32 i 40 del RD 424/2017, el control permanent es
classifica en:
▪ Control permanent no planificable:
Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor, que es realitzen
amb caràcter previ a l’adopció dels actes administratius, i que s’han d’efectuar en el
moment i en les condicions que estableixi la norma, per tant, no són susceptibles de
planificació i no s’han d’incloure en el PACF.
▪ Control permanent planificable:
- Obligatori: Actuacions que l’ordenament jurídic atribueix a l’òrgan interventor
sense determinar el moment concret de realització, i que per tant, són
susceptibles de planificació i s’hauran d’incloure en el PACF.
- Seleccionable: Actuacions que l’òrgan interventor seleccionarà anualment
sobre la base d’una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es
vulguin aconseguir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans
disponibles, i que s’hauran d’incloure en el PACF.
En compliment del requerit per l’article 31 de RD 424/2017, la Intervenció general en data
13/04/2021 va elaborar el Pla anual de control financer de l’exercici 2021, que recull les
actuacions de control permanent planificables i de cadascuna de les auditories, així com
de control financer de subvencions a realitzar, si s’escau, durant l’esmentat exercici,
sense perjudici de les modificacions que sigui procedent realitzar al llarg del mateix.
Aquest Pla anual de control financer s’ha de remetre al ple a efectes informatius.

Per tot l’exposat, els reunits es donen per assabentats del Pla anual de control financer
de l’exercici 2021, adjuntat com a Annex a aquesta proposta.

Intervencions: (0:22:2 a 0:27:32)
La Secretària fa la explicació dels informes redactats i dels que se’n donen compte al Ple.

7.0.- INF_CI DONAR COMPTE PERIODE MIG PAGAMENT I EXECUCIO PRIMER
TRIMESTRE
Mitjançant el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, es desenvolupa la metodologia de
càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
obligacions de remissió al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i de publicació
en els portal web, així com les condicions de retenció de recursos dels règims de
finançament per satisfer les obligacions pendents de pagament amb els proveïdors,
d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
ÀMBIT SUBJECTIU
El Reial decret 635/2014 és d’aplicació a tots els subjectes previstos en l’article 2.1 de la
LOEPSF, és a dir, el sector administracions públiques d’acord amb la definició i
delimitació del Sistema Europeu de Comptes.
FONAMENTS JURÍDICS
· Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials.
· Reial decret legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de contractes
del sector públic.
· Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret
635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període
mig de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tot això, en relació amb el període mig de pagament a proveïdors del sector
d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau corresponent al QUART
TRIMESTRE de l’any 2020 s’INFORMA:
PRIMER.- L’Ajuntament de Viladrau, en tant que corporació local inclosa en l’àmbit
subjectiu definit en l’article 135 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), està obligada a publicar en el seu portal web i remetre al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, la informació següent sobre el seu període mig de pagament
a proveïdors, amb caràcter trimestral:

a) Període mig de pagament global a proveïdors.
b) Període mig de pagament de cada entitat.
c) La ràtio d’operacions pagades de cada entitat.
d) La ràtio d’operacions pendents de pagament de cada entitat.
SEGON. De la consulta del registre de factures i de la comptabilitat de l’Ajuntament de
Viladrau en resulta la informació següent sobre el període mig de pagament a proveïdors
referit al PRIMER TRIMESTRE de l’any 2021:
ENTITAT

VILADRAU

RATIO
Operacions
Pagades
(dies)
20,51

Import
Pagaments
Realitzats
(euros)
247.297,21

Ràtio
Operacions
Pendents
(dies)
6,09

Import
pagaments
pendents
(euros)
105.322,78

PMP
(dies)

16,20

TERCER. De les magnituds anteriors, es conclou que el període mig de pagament a
proveïdors del sector d'administracions públiques de l’Ajuntament de Viladrau no supera
el termini màxim de pagament previst en la normativa de morositat.
QUART.- Així mateix es dóna compte al ple de l’execució del primer trimestre del
Pressupost de la Corporació per al 2021, que consta a l’expedient.
La Corporació es dona per assabentada
Intervencions: (0:27:35 a 0:28:23)
En dóna compte la Sra. Alcaldessa.
8.0 INF_CI APROVACIO INICIAL PROJECTE RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT
D’AIGUA A LA ZONA DE PUIGDOT- AIGUANEIXOS
Vist el projecte denominat “Projecte executiu per a renovació de la xarxa d’abastament
d’aigua a la zona de Puigdot, al municipi de Viladrau”, redactat per l’empresa d’enginyeria
CB2G l’octubre del 2020, i vist que és conforme a la normativa vigent.
Atès que el projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu
l’article 5 del reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
Atès que el pressupost d’execució per contracte és de DOS-CENTS SEIXANTAQUATRE MIL, CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES
CÈNTIMS (264.591,43€) sense iva, fet que determina la competència del Ple, segons
allò que disposa l’article 52 i 53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei
Municipal i Règim Local de Catalunya.

FONAMENTS DE DRET:
El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el

present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 de l’esmentat
Decret 179/1995.
El Ple és l’òrgan competent per aprovar el citat projecte de conformitat amb l’article 52 i
53 del decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya. S’ha emès informe pels serveis tècnics municipals.
Per tot això es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte denominat “Projecte executiu per a renovació de
la xarxa d’abastament d’aigua a la zona de Puigdot, al municipi de Viladrau”, redactat per
l’empresa d’enginyeria CB2G, amb un pressupost d’execució de DOS-CENTS
SEIXANTA-QUATRE MIL, CINC-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTATRES CÈNTIMS (264.591,43€) sense IVA, i TRES-CENTS VINT MIL, CENT
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (320.155,63€) IVA
INCLÒS.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar
des de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província, al web
municipal i al tauler d’anuncis de la corporació.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)
Intervencions: (0:28:33 a 0:32:15)
La Sra. Alcaldessa explica el projecte de restauració dels aiguaneixos, després
d’incloure les recomanacions que s’han efectuats des de la OTAA i des de l’ACA.
Intervé el Regidor Sr. Palau, de SV-ERC, manifestant que estan contents que s’hagi
pogut aprovar el projecte, ja que es un projecte que ve d’antic i que ja era una prioritat de
l’antic govern. Ho corrobora la Regidora Sra. Feliu la qual manifesta que ho veu com un
projecte fàcilment realitzable.

9.0.-INF_CI CANVI GESTIÓ SISTEMA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS
Aquest Ajuntament va adjudicar en data 3 de maig de 2019 el contracte per a la prestació
del servei de neteja dels edificis municipals a l’empresa SIRSA per dos anys amb la
possibilitat de 2 anys de pròrroga, signant el contracte el dia 10 de maig del mateix any.
Considerant que es pot millorar el servei, les condicions de les treballadores i que pot ser
més sostenible econòmicament i també més eficaç, la pròrroga del contracte només s’ha
aprovat per 4 mesos, fins el 31 d’agost d’aquest any.

Atès que de moment no es possible obrir la convocatòria per a la contractació de
personal de neteja, i de manera transitòria, es creu convenient subrogar al personal
actualment adscrit per l’empresa al municipi de Viladrau, tres persones, iniciant l’estudi
detallat del personal que serà necessari per tal de variar, si cal, la plantilla de personal
municipal.
Es per aquest motius que es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Prestar el servei de neteja dels edificis de l’Ajuntament amb personal propi
municipal, que mentre no es pugui efectuar la convocatòria oberta, es farà amb el
personal que es vulgui subrogar de l’empresa que actualment presta el servei i que són
tres persones.
SEGON.- Notificar el present acord a l’empresa SIRSA.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)
Intervencions: (0:32:20 a 0:34:30)
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervenen la Regidora Sra. Feliu, que demana
sobre la subrogació del personal.

10.0.- INF_CI REGLAMENT CESSIO ESCOLA PUBLICA LLEURE
PROPOSTA APROVACIÓ REGLAMENT CESSIÓ ESPAI ESCOLA PÚBLICA ELS CASTANYERS A
EMPRESES DE LLEURE EDUCATIU PER LA REALITZACIÓ DE CASALS
ANTECEDENTS:
El poble de Viladrau té una llarga tradició en l’àmbit de l’educació en el lleure amb un teixit
empresarial que es dedica a organitzar i promoure activitats infantils i juvenils durant les èpoques
de vacances escolars. Aquest Ajuntament sempre ha estat sensible amb l’educació formal i no
formal d’aquest col·lectiu de la població.
Empreses i entitats dedicades al lleure educatiu han sol·licitat l’espai de l’escola pública “Els
Castanyers” per la realització de casals en època no escolar, trobant-nos amb la possibilitat de que
sigui un fet reiterat, o que fins i tot, augmentin els peticionaris.
Revisada la normativa d’ús social dels centres educatius, i realitzades les consultes pertinents,
correspon a l’Ajuntament i al Departament d’Educació de mutu acord, la decisió d’autoritzar l’ús
de l’escola en activitats lucratives vinculades o compatibles al servei escolar.
La Direcció de l’escola i el consistori s’han reunit i han cregut necessari establir un reglament per
conèixer com procedir davant d’aquestes situacions, amb la voluntat de que totes les activitats
tinguin cabuda i sense perjudici de cap d’elles.
Les activitats de temps lliure venen regulades pel Govern de la Generalitat, entre d’altres, en el
Decret 137/2003, de 10 de juny. L’Ajuntament de Viladrau, per tot l’exposat i atenent-se al marc

normatiu establert per la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, vol
establir un marc regulador per a la cessió de diversos espais públics per a la realització de les
activitats d’estiu.
Emès informe per secretaria sobre el procediment legal a seguir, es va donar publicitat de la
proposta de reglament a les entitats i empreses afectades del municipi, d’acord amb el que
determina l’article 133.1 de la Llei 39/2015, i havent-se formulat suggeriments a la proposta
presentada, que s’han recollit a la proposta,
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar el Reglament de cessió de l’espai de l’escola pública els castanyers a empreses
de lleure educatiu per a la realització de casals.
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 el nou Reglament 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.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)

Intervencions: (0:34:35 a 0:36:35)
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervenen la Regidora Sra. Feliu sobre si fa
referència només a l’edifici de l’escola pública.

11.0 PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2-2021

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 la compra d’un
vehicle per a la brigada i per les obres de substitució del clavegueram malmès arran dels
aiguats, així com l’ampliació del bar de les Piscines i les obres de la zona d’aportació.
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 i crèdits extraordinaris:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
60904 1522
62202 1532
62203 1532
62601 920
63200 1622
63202 933

Concepte
cotxe brigada
Clavegueram- fecal
Clavegueram El Segalàs
Busties Guilleries
Zona aportació
Ampliació bar piscina
TOTAL

Cons i ga nci ó
i ni ci a l

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
32.061,37 €
0,00 €

Proposta d'alta
19.800,00 €
45.800,00 €
20.000,00 €
8.300,00 €
6.500,00 €
18.500,00 €
118.900,00 €

Consiganció
definitiva
19.800,00 €
45.800,00 €
20.000,00 €
8.300,00 €
38.561,37 €
18.500,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
20500 130
22199 165
47900 340
63201 312

Concepte
Vehicle rènting
Enllumenat Guilleries
Rallye hivern
Redacció projectes PUOSC
TOTAL

Cons i ga nci ó
i ni ci a l

6.500,00 €
17.000,00 €
6.400,00 €
90.000,00 €

Proposta baixa
3.000,00 €
9.000,00 €
6.400,00 €
16.000,00 €
34.400,00 €

Consiganció
definitiva
3.500,00 €
8.000,00 €
0,00 €
74.000,00 €

Majors ingressos

PARTIDA
CONCEPTE
75060 Subvenció Aiguats
55001 Cànon Clavegueram
TOTAL

CONSIGNACIÓ PROPOSTA
CONSIGNACIÓ
INICIAL
D'ALTA
DEFINITIVA
30.000,00 €
21.000,00 €
51.000,00 €
0,00 €
63.500,00 €
63.500,00 €
84.500,00 €

TOTAL DESPESES..................................................118.900,00 €
BAIXA PARTIDES: 34.400,00 €
MAJORS INGRESSOS: 84.500,00 €
TOTAL INGRESSOS...................................... 34.400+84.500 = 118.900 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
amb aplicació de baixes de partides i majors ingressos recaptats, 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 es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)
Intervencions: (0:36:45 a 0:45:00)
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervenen la Regidora Sra. Feliu, comentant
que votaran a favor, però demana sobre el clavegueram que es substituirà, contestant la
Sra. Alcaldessa. El Regidor Sr. Palau, demana sobre les bústies de Les Guilleries,
contestant el Regidor Sr. Bosch, com es farà l’actuació.

12.0.- INF_CI MUNICIPI TURISTIC
PRÒRROGA QUALIFICACIÓ ZONA TURÍSTICA DEL MUNICIPI DE VILADRAU A
EFECTES D’HORARIS COMERCIALS.D’acord amb el que estableix la Disposició Transitòria Primera de la Llei 18/2017 d’1
d’agost, de comerç, serveis i fires la qualificació de municipi turístic a efectes d’horaris
comercials, s’extingeix bé per la finalització del termini de vigència que s’estableix en la
pròpia resolució per la que es va aprovar l’excepció o si en aquesta no s’hi especifica cap
termini de vigència, s’extingeix transcorreguts quatre anys des de l’entrada en vigor de
l’esmentada Llei, es a dir, el dia 3 d’agost de 2021.
Considerant la necessitat de que es prorrogui la qualificació de turístic del nostre Municipi
a efectes d’horaris comercials, i d’acord amb el que disposa l’article 38.6 de la Llei
18/2017, es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Sol·licitar la pròrroga de la qualificació de turístic del Municipi de Viladrau, a
efectes d’horaris comercials, ates que es mantenen les condicions que, d’acord amb el
marc legal aplicable en el seu moment, van permetre la qualificació de Viladrau com a
zona turística.
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Coneixement de la
Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)

Intervencions: (0:45:10 a 0:46:15)
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa.

13.0.- INF_CI CONVENI CESSIO TERRENY GUILLERIES CENTRE TELECOM.
GENCAT 27042021
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU I EL CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
LA CESSIÓ D’ÚS DE TERRENY PER A LA GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE
TELECOMUNICACIONS.
Antecedents

Que el CTTI i l’Ajuntament van formalitzar un Conveni de col·laboració per a la cessió
d’un terreny i construcció d’un centre emissor (en endavant, CE) en data 24/04/2009 i
amb una durada de 30 anys.
Que d’acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic dels sector públic, tots els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculants o
dependents s’han d’adaptar a les disposicions legals de l’esmentada Llei 40/2015 en el
termini de tres anys des de la seva entrada en vigor. En conseqüència, i per tal de donar
compliment a la normativa vigent, les parts formalitzen un nou Conveni on les seves
clàusules s’adapten a la normativa vigent en matèria de convenis.
Normativa aplicable
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Llei 15/1993, de 28 de desembre, per la qual es crea el CTTI.
Decret 26/1999, de 9 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut del CTTI.
Per tot això, ES PROPOSA AL PLE l’adopció dels següent ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i el
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya per a la cessió d’ús de terreny per a la gestió d’infraestructures de
telecomunicacions”, autoritzant a precari i de forma expressa al CTTI a destinar la
superfície del terreny de naturalesa de bé de domini públic municipal de 150 m2, ubicat a
Guilleries, amb referència cadastral 17234A001000150001UO al terme municipal
Viladrau.
Segon.- Notificar aquest acord al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)
Intervencions: (0:46:40 a 0:49:35)
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. Intervé el Regidor Sr. Palau, demanant sobre
quins serveis dóna aquesta instal·lació i a on es troba. Contesten l’Alcaldessa i el
Regidor Sr. Niubó.

14.0.- PROP_ACORD RENOVACIO CONVENI RESCAT
Antecedents de fet:
En data 3 d’agost de 2017 es va aprovar per Decret de l’Alcaldia 180/2017, el conveni de
col·laboració entre el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Viladrau sobre les comunicacions realitzades mitjançant la xarxa Rescat en l’àmbit
dels vigilants municipals. Actualment el conveni ja no es vigent, d’acord amb el que
preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic i s’hauria de
renovar d’acord amb la proposta que consta a l’expedient.
Fonaments de dret:
Articles 3 i 47 de la llei 4/1997, de 20 de maig de protecció civil de Catalunya.
Article 32.1 del Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del Departament
d’interior.
Article 1.2 i 2 del Decret 246/1992, de 26 d’octubre, de creació del CECAT.
Disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la renovació del conveni de col·laboració entre el Departament
d’interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Viladrau sobre les
comunicacions realitzades mitjançant la xarxa rescat en l’àmbit dels vigilants municipals,
d’acord amb el text que consta a l’expedient.
Segon.- Donar-ne compte al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Noemi Bastias Codina per a l’execució dels presents
acords.
La proposta es aprovada per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors i Regidores
presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

Aprovat per 9 vots a favor (Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Victor Niubo
Garcia, Arola Maria Campaña Barcelo, Ricard Argenter Tomas, Margarida Feliu
Portabella, Maria Formatje Bancells, Jordi Palau Font, Ines Portet Blancafort)
Intervencions: (0:49:40 a 0:50:47)
Presenta la proposta la Sr. Alcaldessa.

15.0.- Precs i preguntes
Intervencions: (0:51:40 a 2:06:50)
- Aigua i ampliació de Liquats Vegetals:
Sr. Argenter, del grup municipal JxV: Demana sobre un tweet d’ERC de Viladrau, sobre
el tema de l’aigua. Contesta la Regidora Sra. Feliu, explicant que en tot cas s’haurà de
demanar explicacions a ERC de Viladrau que no és el mateix que Som Viladrau. De tota
manera el Sr. Argenter fa una exposició de com va anar l’ampliació de l’Empresa Liquats
Vegetals i la seva preocupació, ja en aquells moments, per l’abastament d’aigua tant a
l’empresa com a la població, amb les conseqüències que això podia portar, i en aquell
moment no ho va qüestionar ningú més, per tant deixa clar que el seu grup polític va ser
l’únic en aquell moment que s’hi va oposar. Però en aquests moments, el que s’ha de
mirar és que es resolguin els problemes que pugui tenir i tirar endavant.
Intervé la Sra. Feliu, del grup SV-ERC, manifestant que el que s’ha de procurar és que
les coses es facin ben fetes, i s’ha de debatre sobre l’ús de l’aigua perquè es un be
escàs, i el que s’ha de procurar es que el be públic ha de ser compatible amb el bé privat.
Intervé el Regidor Sr. Niubó del grup IdV, sobre les coses que es publiquen a les xarxes i
sobre el model de poble que volem i sobre la compatibilitat del model industrial i turístic.
També intervé el Sr. Bosch, del mateix grup, sobre les propostes que es van fer en el
moment de formar govern, a l’anterior legislatura.
Continuen el debat la Sra. Feliu i el Sr. Niubó, sobre el model de poble. A continuació
pren la paraula el Sr. Argenter insistint en que van ser la única força que es va
posicionar en contra, entrant en una discussió amb la Sra. Feliu sobre com van anar els
fets i les conseqüències de la instal·lació d’aquesta industria.
- Ampliació de la Ctra. GI-520:
Sr. Argenter, del grup municipal JxV: Sobre l’ampliació de la Carretera GI-520, i la
polèmica que s’ha generat a les xarxes socials. Explica el projecte i el resum i
conclusions de l’estudi d’impacte ambiental.
Sr. Bosch, del grup IdV, contesta que el grup veu bé l’ampliació, però que van fer una
consulta no vinculant que els va demostrar que en aquest tema, el poble està molt dividit,
però que creuen que amb les obres s’aconseguirà un millor accés i més seguretat.
Sr. Palau, del grup SV-ERC, contesta al Sr. Argenter, sobre el funcionament de les
xarxes i les confusions que li generen i sobre el rebombori que s’ha generat per la
carretera potser s’hauria pogut evitar si s’hagués presentat el projecte i s’hagués informat
millor. Contesta el Sr. Bosch dient que el projecte encara no hi es, i que recull l’aportació
però que només era una consulta. També intervé la Sra. Feliu, corroborant el que ha dit
el Sr. Palau, dient que feia falta presentar el projecte, cal conèixer què es proposa per tal
de poder proposar alternatives. Contesta el Sr. Bosch, dient quina va ser la pregunta de
la consulta. I sobre el projecte diu que en tot cas ho haurà de presentar la Generalitat que
és qui ha d’executar les obres. També intervé la Sra. Alcaldessa dient que la consulta va
ser un compromís que es va agafar amb els veïns de la carretera.

- Convocatòria Jutge de Pau
Pregunta el Sr. Argenter si s’ha obert convocatòria per la plaça de Jutge de pau. La Sra.
Alcaldessa constesta que al juny acaba el mandat de l’actual i s’obrirà convocatòria
pública, tal i com exigeix el Reglament que ho regula.
- Tala d’arbres al Passeig Castanyers
Sra. Portet, demana sobre els arbres que s’estan talant i motiu, ja que visualment
impacta molt. Contesta el Sr. Bosch que s’ha demanat a tots els veïns de finques
privades amb arbres que, després dels episodis de ventades passats, que han d’aclarir o
talar per tal d’evitar mals majors. També demana la Sra. Portet, si l’Ajuntament s’ha fet
càrrec de la tala d’alguns arbres en finques privades. Contesta la Sra. Alcaldessa que,
evidentment no. També intervé la Regidora Sra. Feliu, sobre la intervenció dels tècnics
municipals en les tales que es demanen. Contesta el Sr. Bosch, que ja hi va intervenir.
També pregunta el Sr. Argenter, sobre la perillositat dels arbres i les possibilitats que te
l’Ajuntament de fer-lo tallar. Contesta el Sr. Bosch sobre l’execució subsidiària que es
podrà fer en els casos que la normativa ho estableixi.
- Camí interior Liquats Vegetals:
Pregunta la Sr. Feliu, sobre aquest espai. Contesta el Sr. Bosch, dient que no és una
zona verda, però que s’ha fet una reunió amb els veïns ja que a l’obrir aquesta zona per a
la circulació de vehicles s’estava incomplint un acord adoptat fa uns anys. A partir d’aquí
l’empresa ha de proposar solucions, i abans de St. Joan s’haurà d’arribar a algun acord.
Acaba la Sra. Feliu dient que hi ha un document que es va signar amb els veïns, sobre el
manteniment d’aquesta zona que ja els hi farà arribar.
- Ajuda empreses afectades per la COVID-19
La Sra. Feliu, en nom de SV-ERC, manifesta que les ajudes a les empreses afectades
per la crisis generada per la Covid, s’hauria d’ampliar perquè la consideren escassa.
Contesta la Sra. Alcaldessa dient que una vegada resolta la convocatòria no descarten
fer una nova convocatòria.
- Puosc: redacció projecte antigues escoles
Pregunta la Sra. Feliu si ja s’ha resolt el concurs per a la redacció del projecte de les
antigues escoles. Contesta la Sra. Alcaldessa que sí, que s’ha adjudicat a l’arquitecte Sr.
Victor Catalan.
- Àrea aportació deixalles
Pregunta la Regidora Sra. Formatjé, sobre els fulletons explicatius de l’ús d’aquesta
àrea, ja que hi ha veïns que no ho han rebut. Contesta la Sra. Alcaldessa que els adreci
a l’Ajuntament on se’ls informarà de tot. El Sr. Palau comenta que a les Guilleries sí que
es va rebre.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

