ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 8 DE NOVEMBRE DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000008
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 8 de novembre de 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:25 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 Formatje Bancells, Regidora (ERC-SV)
Jordi Palau Font, Regidor (ERC-SV)
Inés Portet Blancafort, Regidora (ERC-SV)
Ricard Argenter Tomàs, Regidor (JxV)
Secretària
M. 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, 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.
1.- Aprovació de les actes anteriors – PO 13/09/2021 i PE 20/10/2021
Comença a votar SV-ERC, continua IV-IdS i acaba JxV.
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En virtut del que estableix l’art. 91.1 del ROFRJ de les Corporacions Locals, aprovat per
RD 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta del Ple ordinari de data 13 de
setembre de 2021 i a la del Ple extraordinari de data 20 d’octubre de 2021, a les quals
tots els regidors i regidores han tingut accés des de la convocatòria.
En aquest punt es fa constar que el Regidor Sr. Jordi Palau fa una puntualització en el
punt de precs i preguntes de l’acta del 13 de setembre, on es parla del Sot de Can Elies,
per tal que quedi més clar, aprovant els Regidors i Regidores que quedi redactat com
segueix:
“SOT DE CAN ELIES: El Regidor Sr. Palau, demana sobre el fet que aquest estiu s’hagi
assecat el Sot de Can Elies. Contesta el Sr. Bosch, que a conseqüència de la inspecció
que fa l’ACA a principis d’agost i la constatació de que les diferents instal·lacions són
obsoletes i no permeten deixar un cabal ecològic, l’ACA va fer tancar els aiguaneixos que
abastien Puigdot. Ara ja sembla que pot quedar solucionat amb les últimes pluges.”
Posades a votació les actes, amb la clarificació que s’indica, aquestes són aprovades per
unanimitat:
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 dels decrets d'alcaldia
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 238/2021 al 335/2021). Tots els regidors i
regidores han tingut els Decrets i Resolucions a la seva disposició a través del gestor
d’expedients.
Intervencions: (0:04:40 a 0:18:20)
Sr. Argenter, de JxV: Fa constar que en la Comissió informativa ja va demanar
explicacions sobre 13 decrets per la qual cosa ara ja no intervindrà.
Sra. Feliu de SV-ERC: Exposa que el grup de SV-ERC no està d’acord en que es
demanin explicacions dels Decrets d’Alcaldia en la Comissió informativa, quan es
obligatori que se’n doni compte al Ple, entenen que es una duplicitat, ara bé si es vol fer
demanen que en tot cas es posi com a últim punt de l’ordre del dia per poder abandonar
la comissió, si cal.
Contesta la Sra. Alcaldessa, manifestant que en la Comissió informativa es poden
demanar explicacions de tot el que vulguin els Regidors i Regidores i així es continuarà
fent.
Intervé també el Regidor Sr. Bosch, el qual manifesta que no s’entén que en la Comissió
informativa no es pugui demanar sobre les resolucions de l’Alcaldia, no veu quin
problema hi pot haver.
La Sra. Feliu, diu que la diferència està en què en la Comissió només hi ha d’haver els
punts que es poden debatre, no els Decrets que no es voten.
El Regidor Sr. Bosch manifesta que en la Comissió s’ha de poder demanar explicacions
sobre tot l’activitat de l’equip de govern i una part important d’aquesta són les
Resolucions de l’Alcaldia.
Per últim intervé el Sr. Argenter, manifestant que si això ha de ser un problema, ell ho va
proposar per agilitzar les intervencions, doncs que ja ho demanarà un altre cop en el Ple.
La Regidora Sra. Portet demana sobre el DEC 250/21: aprovació increment Llar
d’infants, contesta la Sra. Alcaldessa que l’augment es degut a un increment d’hores de la
educadora per donar compliment a la normativa.

El regidor Sr. Palau, demana sobre el DEC 253, relatiu a la concessió de llicència per
construcció d’un pou a l’empresa Liquats Vegetals, demanat on està situat. Contesta la
Sra. Alcaldessa que està dins la seva finca..
La Regidora Sra. Feliu, demana sobre el DEC 322, relatiu a la concessió d’una llicència
per les obres 2ªfase de la depuradora de Liquats Vegetals demanant quan acabarà.
Contesta la Sra. Alcaldessa que està previst que acabin a final d’any.
La Regidora Sra. Formatjé, demana pel DEC 323 relatiu a l’adquisició d’un vehicle pels
vigilants municipals. Contesta la Sra. Alcaldessa explicant els motius que justifiquen
aquesta compra.
La Regidora Sra. Portet, demana pel DEC 326, en que s’aprova el pagament dels serveis
de l’empresa CAPIOL per un informe sobre la concessió del servei municipal d’aigua.
Contesta la Sra. Alcaldessa dient que ja han presentat l’informe, i que es farà una sessió
informativa sobre aquest tema.
3.0.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL
TERCER TRIMESTRE DE 2021 I DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST.
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.
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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 TERCER
TRIMESTRE DEL 2021 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 TERCER TRIMESTRE de l’any 2021:
ENTITAT

VILADRAU

RATIO
Operacions
Pagades
(dies)
9,70

Import
Pagaments
Realitzats
(euros)
344.359,31

Ràtio
Operacions
Pendents
(dies)
11,55

Import
pagaments
pendents
(euros)
99.940,57

PMP
(dies)

10,12

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 tercer trimestre del
Pressupost de la Corporació per al 2021, que consta a l’expedient.
La Corporació es dóna per assabentada.
Intervencions: (0:18:25 a 0:19:00) Intervé la Sra. Alcaldessa per donar-ne compte.

4.0.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS ENTRE PARTIDES DE
DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ:
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 tractor per a la brigada i pels compromisos adquirits pel conveni de les
autocaravanes.
Efectuat l’informe de control intern per la intervenció municipal.
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:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
1621 22700
163 21400
165 21005
231 22799
326 22799
333 21300
338 22608
340 21200
432 22602
920 22706
934 35900

Concepte

recollida porta a porta
vehicle municipal brigada
conserv enllum públic
servei gestió gent gran
servei educacio llar infants
manten espai monts-OI
Festa Major
Conserv azona esportiva
Publicitat comunicació
Estudis i treballs tècnics
manten bancs i caixes
indemnitzacions sinistres
337 765000 Triescape
TOTAL

Cons i ga nci ó
i ni ci a l

195.000,00 €
7.000,00 €
32.000,00 €
36.000,00 €
40.000,00 €
4.000,00 €
40.000,00 €
10.500,00 €
8.000,00 €
28.500,00 €
2.000,00 €
0,00 €
70.540,00 €

Proposta d'alta
12.000,00 €
4.500,00 €
23.000,00 €
15.000,00 €
14.000,00 €
2.000,00 €
24.000,00 €
9.000,00 €
4.000,00 €
26.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
1.500,00 €
140.000,00 €
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Consiganció
definitiva
207.000,00 €
11.500,00 €
55.000,00 €
51.000,00 €
54.000,00 €
6.000,00 €
64.000,00 €
19.500,00 €
12.000,00 €
55.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
72.040,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
130 63400
136 60000
1532 60901
1532 62202
920 12001
920 12101
920 1300

Concepte
Adquisició vehicle vigilant
Franges nucli urbà
Obres cr. Dr. Ariet (ext)
Claveguera fecal camp futbol
Retribució grup A2
Retribució complem. Especific
Retribucions bàsiques
TOTAL

Cons i ga nci ó
i ni ci a l

10.000,00 €
155.000,00 €
946.883,15 €
45.800,00 €
9.750,00 €
47.200,00 €
73.200,00 €

Proposta baixa
9.000,00 €
47.000,00 €
39.500,00 €
14.500,00 €
6.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
140.000,00 €

Consiganció
definitiva
1.000,00 €
108.000,00 €
907.383,15 €
31.300,00 €
3.750,00 €
35.200,00 €
61.200,00 €

TOTAL DESPESES...........................................................,140.000,00 €
BAIXA PARTIDES: - .................140.000,00 €
TOTAL INGRESSOS........................................................,140.000,00 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, amb aplicació de baixes de partides, del romanent de tresoreria
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.
Posada a votació la proposta aquesta és aprovada per majoria absoluta, amb el següent
resultat:
Vots a favor: (5): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (4): Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC.
Intervencions: (0:19:05 a 0:20:45)
Exposa la proposta la Sra. Alcaldessa, i intervé la Sra. Feliu, del grup SV-ERC dient que
el seu grup s’abstindrà, bàsicament perquè es un pressupost que va fer l’equip de govern,
no és el seu pressupost.

5.0.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES
DELS TRIBUTS MUNICIPALS

D I C T AM E N
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei general tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització
i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
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Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import
de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o
activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública
prèvia, prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de Tributs, al
seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents
AC O R D S
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: (2)
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança Fiscal núm. 5
Ordenança Fiscal núm. 7
Ordenança Fiscal núm. 9
Ordenança Fiscal núm. 10
Ordenança Fiscal núm. 24

reguladora de l’Impost sobre activitats
econòmiques
Reguladora
de
l’Impost
sobre
construccions, instal·lacions i obres
reguladora de la Taxa per a la realització
d’activitats
jurídico-administratives
de
competència local.
Reguladora de la taxa per recollida
d’escombraries
Reguladora de la taxa per altres
aprofitaments especials i utilitzacions
privatives del domini públic local.
Reguladora de la taxa per la prestació del
servei d’establiment/obertura i manteniment
d’una franja exterior de protecció al voltant
de les urbanitzacions i nuclis de població.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades durant el
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
ANNEX TEXTOS MODIFICATS:
Per a l’exercici 2022 es modifiquen les següents ordenances fiscals:
- Ordenança fiscal 1 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques
Es modifica l’article 9. Coeficients de situació

1. Als efectes del que preveu l'article 87 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les vies
públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 categories fiscals. Annex a
aquesta ordenança figura l'índex alfabètic de les vies públiqu1,es amb expressió
de la categoria fiscal que correspon a cadascuna d'elles.
2. Les vies públiques que no apareguin relacionades a l'índex alfabètic abans
esmentat seran considerades de la categoria que tingui assignat un coeficient
més baix i romandran en la susdita classificació fins al primer de gener de l'any
següent a aquell en què el Ple d'aquest Ajuntament aprovi la categoria fiscal
corresponent i la inclusió a l'índex alfabètic de vies públiques.
3. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a
l'article 8è. d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on
radica físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la
taula de coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES.

1a/comercial 2a/industrial
Coeficient aplicable

1

1,5

4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat
l'accés principal.
INDEX ALFABÈTIC DE VIES PÚBLIQUES:
Industrial/ Polígon industrial UA 23 i 24................................ CATEGORIA 2
Comercial/Resta de vies del Municipi.................................... CATEGORIA 1
- Ordenança fiscal 5 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Es modifica l’article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
1. Instal·lacions de sistemes de captació d’energia solar tèrmica i fotovoltaica:
a) El 90% de bonificació a favor de construccions, instal·lacions o obres en les que, no
estant obligades normativament, s’hi incorpori sistemes per a l’aprofitament tèrmic de
l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les
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instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la
homologació corresponent de l’administració competent.
b)
Bonificació de fins el 95% a favor de les construccions, instal·lacions i
obres en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia
solar mitjançant fotovoltaica d’autoconsum. El percentatge d’aquesta bonificació
dependrà de la potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:
Potència elèctric instal·lada de
la instal·lació fotovoltaica
d’autoconsum

Bonificació a aplicar
(Percentatge)

< 1 kW

0,00%

≥ 1 kW i < 5,5 kW

95,00%

≥ 5,6 kW i < 15 kW

75,00%

≥ 15 kW

0,00%

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material
(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per
justificar la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li
podrà aplicar aquesta bonificació.
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:
- Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:
a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada
en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella
instal·lació en la qual no existeix en cap moment capacitat física de
connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni
indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.
- Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:
a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims
dels inversors, al seu cas.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a les oficines de l’Ajuntament la
sol·licitud pertinent en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la
declaració responsable o la comunicació prèvia. La sol·licitud pertinent per tenir dret a
aquesta bonificació és:
- L’imprès normalitzat que es presentarà signat pel titular de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, o si s’escau pel seu representant legal davant de
l’Ajuntament. Aquest imprès es pot trobar a les oficines de l’Ajuntament o la web
www.viladrau.cat.
- Declaració responsable de l’empresa instal·ladora. (Annex 2)
- Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a
l’annex 3.
- Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà
la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).

L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta sol·licitud per
part de l’Ajuntament.
2.- Es concedirà una bonificació del 50 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple
dels seus membres.
3.- Es concedirà una bonificació de fins al 95% de la quota de l’impost a favor de les
obres de rehabilitació i millora de les façanes dels edificis situats en el terme municipal.
4.- Es concedirà una bonificació del 95% quan es tracti d’obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat de persones amb disminucions físiques o psíquiques.
5.- Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats
anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb la instància de sol·licitud de
llicència d’obres i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.
6.- Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportat el pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana
el benefici fiscal.
7 - En cap cas les bonificacions establertes en l’article 6 seran acumulables entre elles
ni amb les establertes en altres articles, aplicant-se sempre la de major quantia.
8- Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per
extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels
beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions,
instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes que
regula l’apartat 7 de l’article 9è d’aquesta Ordenança.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data
de presentació de la sol·licitud. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la sol·licitud
ha d’entendre’s desestimada.
9- No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que
es realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o
comunicació prèvia.

ANNEXOS QUE ES CITEN A L’ARTICLE 6 D’AQUESTA ORDENANÇA.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat

Annex 2. Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
1.

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA

Dades de l’empresa
Nom i cognoms o raó social
Adreça
Telèfon

NIF / CIF
Codi postal

Municipi
Adreça electrònica

Declaro sota la meva responsabilitat,
En condició d’empresa executora de les obres de la instal·lació d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica que s’ubicarà a:
Emplaçament (adreça)
Referència cadastral

1.
Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al
reconeixement de l’exercici/s esmentat/s.
2.
Que l’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent d’una altra Comunitat Autònoma de
l’Estat Espanyol.
3.
Que no concorren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per
al desenvolupament del/s exercici/s professional/s.
4.
Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient
pels riscos en què pugui incórrer i que es derivin del/s esmentat/s exercici/s.
5.
Que disposo de la documentació acreditativa corresponent, sens perjudici de
les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes aquest
Ajuntament.
6.
Que em comprometo a mantenir el compliment dels punts anteriors, durant
la vigència d'aquest reconeixement o exercici.
Signatura
A _________________, de _____________ de 20 _____
Annex 3. Memòria tècnica de la instal·lació MEMÒRIA TÈCNICA DE LA
INSTAL·LACIÓ
Objecte i dades generals
Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia autoconsumida. Emplaçament de la instal·lació

Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a l’estructura de
l’edifici.
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries, proteccions,...)
Adjuntar plànols
Els plànols han d’estar a escala i han d’aportar la informació suficient i clara per a
la comprensió de l’actuació Abast de la intervenció en l’edifici
Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les solucions
tècniques constructives que s’adopten.
Realitzar l’anàlisi de càrregues de l’edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el qual
haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica
d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada, factoritzant
també el vent. Dimensionat de la instal·lació
Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum elèctric i l’espai
disponible.
Consideracions de seguretat i salut
Especificar les condicions de seguretat i salut que s´han de tenir en compte per
portar a terme la instal·lació. Consideracions sobre les runes
Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la gestió
d’aquestes runes d’acord la normativa de residus.
Integració paisatgística i arquitectònica
Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al
planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances
municipals que siguin d’aplicació.
Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
- Panells fotovoltaics
- Inversors
- Bateries
- Cablejat
- Quadres elèctrics i proteccions
- Sistema de control i monitoratge
Adjuntar esquema unifilar
Pressupost detallat
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: taxa per a realització d’activitats juridicoadministratives de competència local
Article 8.- Quota
1. Les quotes tributàries, determinades individualment, segons les diferents activitats
que constitueixin el fet imposable seran les següents:
ACTIVITATS JURÍDIQUES

EUROS

1. Documents oficines municipals:
Fotocòpies DIN A-4 blanc i negre
Mida DIN A-4 color
Mida DIN A-3 blanc i negre
Mida DIN A-3 color
Compareixença davant l’alcaldia

0,30
0,60
0,60
1,20
7,50 (eliminar)

- ORDENANÇA FISCAL 9 reguladora de la taxa per la prestació del servei de
recollida i tractament de residus:
Article 6. Quota tributària.
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria
del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2.- La quota tributària s’augmenta un 3,5% de la quota vigent.
A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS
A)Habitatges:
En sòl urbà
En sòl rústic assimilable a habitatge urbà
Habitatges d’ús turístic

138,28 €
138,28 €
392,98 €

B) Establiments de restauració i allotjament:
Bars, Restaurants, cases colònies i agroturisme........ 392,98 €
Hotels, pensions i residències i locals càtering........... 633,10 €
C) Locals industrials I mercantils:
Establiments comercials
Altres locals industrials
Industries alimèntaries

184,84 €
392,98 €
1.092,96 €

3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a un any.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10
TAXES DIVERSES PER ALTRES APROFITAMENTS ESPECIALS I UTILITZACIONS
PRIVATIVES DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL

Tarifa quarta
d) Per l’aprofitament especial de les diferents sales municipals (Can Sià, El Torrent, Sala
de lectura, Espai Montseny) i poliesportiu:
.- Activitats que es realitzen un dia a la setmana (màxim 2h/set)..20,00 euros/mes
.- Activitats que es realitzen 2 dies a la setmana .......................... 40,00 euros/mes
.- Activitats que es realitzen més de 2 dies a la setmana.............. 60,00 euros/mes
.- Activitats esporàdiques ........ ................................................... 12,50 euros/hora
.- Exposicions particulars, amb ànim lucratiu ............................... 12,00 euros/dia
.- Per neteja de la sala .................................................................. 30,00 euros/acte
e) Per l’aprofitament especial de les diferents sales de l’Espai Montseny:
- Cursos i conferencies, per hora .................................
20,00 euros/hora (eliminat)
Per reunions de veïns o entitats del poble per temes relacionats amb l’interès públic la
cessió dels locals és gratuïta.
Per la utilització de taules i cadires municipals per ús privat s’estableix una taxa de 10 €.per la gestió i manteniment del servei.
- ORDENANÇA FISCAL 24 reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’establiment/obertura de la franja de protecció al voltant de les urbanitzacions i
nucli de població

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ESTABLIMENT/OBERTURA D'UNA FRANJA
EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ
I POLÍGON INDUSTRIAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.k) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i articles 3.1 a(, b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003,
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de
població i polígon industrial, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la prestació dels serveis
d’establiment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i
polígon industrial.
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Article 2n.- Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels següents serveis:
a. Establiment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població
i polígon industrial, situades en terrenys forestals.
Article 3r.- Subjectes passius
Són subjectes passius segons els casos:
1.

Per la realització del fet imposable 2.a):
-

La comunitat de propietaris de la urbanització o la corresponent entitat urbanística
col·laboradora. Si no s'ha constituït cap d’aquestes entitats, els propietaris de les
finques de la urbanització.

-

En el cas dels nuclis de població, seran els respectius propietaris de les finques
identificades en els plànol de delimitació aprovat.

-

En el cas del polígon industrial del PA 23 I PA 24 els propietaris dels terrenys
inclosos en el polígon delimitat en l’estudi de costos que s’acompanya.

Article 4t.- Responsables i successors.
1. Els propietaris de les finques responen solidàriament del pagament de la taxa en el supòsit en
què no s'hagi constituït cap de les entitats a que es refereix l'apartat 1. a) de l'article 3 d'aquesta
ordenança.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Article 5e.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantia fixa per cada finca de la urbanització o nucli de
població i polígon industrial, que es determinarà en funció de cada un dels serveis objecte de
l'Ordenança.
2. A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
2.1 Treballs inicials de:
2.1.a. Establiment/obertura de la franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions, nuclis de població, situats en terrenys forestals:
Per cada finca de la urbanització, 0,040 €/m2
nucli de població per cada finca inclosa dins el perímetre: 71,65 euros
Total Polígon industrial UA 23 I 24: 9.216,98 euros
3. Als efectes de l'aplicació de les anteriors tarifes, s'entendrà per finca de la urbanització o nucli
de població, cadascuna de les finques que figuren individualitzades al cadastre immobiliari a fi de
tributació de l'impost sobre béns immobles.
Article 6e.- Meritació.
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir en el moment d'inici de la prestació del servei.
Article 7e.- Exempció.
La prestació del servei és de recepció obligatòria. Estaran exempts de pagament de la taxa els
subjectes passius que compleixin ells directament amb les obligacions establertes als articles 3.1
a), b) i e), 4.4 i 7.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, això no obstant, resten obligats a acreditar

davant de l’Ajuntament que han complert amb l’obligació. Aquesta justificació s’haurà d’efectuar en
la forma i terminis indicats al Reglament aprovat per a la prestació del servei.
Article 8e.- Règim de declaració i d’ingrés.
1. La taxa s’estableix en règim de liquidació. Els subjectes passius que per primer cop siguin
beneficiaris de la prestació del servei vindran obligats al pagament de la quota corresponent en els
terminis indicats a la Llei General Tributària.
El cobrament en voluntària s'efectuarà en el període que s’estableixi en l’anunci d’aprovació del
padró i/o en el calendari fiscal aprovat.
Article 9è.- Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i
l’Ordenança General.
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la
normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment
en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final.
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió
celebrada el 8 de novembre de 2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data ......, entrarà
en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i regirà fins la
seva modificació o derogació expressa.

VOTACIONS:
Posada a votació la proposta, el grup municipal de SV-ERC demanen votar cada
ordenança per separat, essent acceptada la proposta per la unanimitat dels Regidors i
Regidores, es procedeix a la votació de cada proposta de modificació, amb el següent
resultat:
- ORDENANÇA FISCAL N. 1: reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques:
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat:
Vots a favor: (5): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (4): Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC.
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- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
Vots a favor: (9): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7: reguladora de la Taxa per a la realització
d’activitats juridico-administratives de competència local:
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
Vots a favor: (9): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9: reguladora de la taxa per la recollida
d’escombraries
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat:
Vots a favor: (5): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (4): Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC.
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10: reguladora de la taxa per altres aprofitaments
especials i utilitzacions privatives del domini públic local.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el següent resultat:
Vots a favor: (9): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24: reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’establiment/obertura d’una franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions i nuclis de població.
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb el següent resultat:
Vots a favor: (5): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola Campañà, Sr. Victor
Niubó, de IV-IdS, i Sr. Ricard Argenter de JxV.
Vots en contra (4): Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sr. Jordi Palau i Sra. Inès
Portet de SV-ERC.
Abstencions (0)

Intervencions: (0:20:50 a 0:45:20)
a) Impost activitats econòmiques: Exposa la modificació la Sra. Alcaldessa.
Intervé a continuació la Sra. Feliu, portaveu del grup SV-ERC, que argumenta
l’abstenció del seu grup per considerar que es podia haver aplicat un coeficient
més elevat a la zona industrial. Continua el Regidor Sr. Bosch, el qual explica que
el primer pas ha sigut fer aquesta distinció de categories de vies urbanes, i al ser
el primer any que s’aplica tampoc semblava raonable aplicar el coeficient màxim
que permet la llei. Per últim intervé el Sr. Argenter, del grup JxV, el qual
manifesta que estaria d’acord en que progressivament s’anés apujant el coeficient
per aquesta nova categoria.
b) Impost sobre construccions, instal·lacions i obres : Exposa la modificació
proposada la Sra. Alcaldessa. No hi ha intervencions.
c) Taxa per a la realització d’activitats juridico-administratives de competència
local: Exposa la modificació la Sra. Alcaldessa. No hi ha intervencions.
d) Ordenança reguladora de la taxa per la recollida d’escombraries: Exposa la
Sra. Alcaldessa la base de la modificació proposada, basant-se amb els
increments que es preveuen en el servei. Intervé la Regidora Sra. Feliu, del grup
SV-ERC qui exposa que les previsions en aquesta matèria són d’un increment
considerable i que per tant caldria fer un estudi més a fons i que caldria explicarho bé a la ciutadania. Contesta el Sr. Bosch dient que calia com a mínim fer un
increment de l’IPC i pels pròxims anys s’haurà de veure també quina repercussió
té la nova àrea d’emergència i a partir d’aquí i dels estudis que pugui fer la
Mancomunitat veure quins increments del cost es puguin preveure.
e) Ordenança reguladora de la taxa per altres aprofitaments especials i
utilitzacions privatives del domini públic local. Exposada la proposta per la
Sra. Alcaldessa. No hi ha altres intervencions.
f) Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’establiment/obertura d’una franja exterior de protecció al voltant de les
urbanitzacions i nuclis de població. Exposada la modificació de la Ordenança
per la Sra. Alcaldessa. Intervé la Regidora Sra. Feliu, manifesta que el seu grup
no considera just el repartiment de la despesa, considera també que no s’ha donat
la informació necessària a la ciutadania, per tot això el grup de SV-ERC hi votarà
en contra, considera que el repartiment s’hauria de fer en funció de la superfície
de cada finca, no es just que es faci un repartiment igual per cada finca,
consideren més equitatiu tal i com es va aprovar a la Guineu que es va fer per
metre quadrat. Contesta el Regidor Sr. Bosch, el qual considera justificat que
cada veí pagui el mateix perquè cal entendre que la franja beneficia igualment al
que viu al centre que al que viu a la perifèria, i el fet que s’apliqui una quota única
es un criteri que la Diputació aconsella quan hi ha tanta diversitat de superfície. La
Regidora Sra. Feliu, del grup de SV-ERC discrepa d’aquesta argumentació i
continua pensant que seria més just aplicar una quota per metre quadrat de
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superfície, per això el seu grup hi votarà en contra. El Sr. Argenter del grup JxV
manifesta que ells sempre han pensat en el be de la gent del nostre poble, però
cal tenir en compte que fer-ho per metres quadrats es un tema administratiu molt
complicat, per això recolza la proposta de l’equip de govern.
6.- Precs i preguntes
Intervencions: (0:45:25 a 0:45:20)
Atès que el portaveu de JxV no té cap pregunta es dóna la paraula a la portaveu de SVERC
OBRA ANTIGUES ESCOLES: (0:45:25 a 1:09:39)
La Regidora Sra. Feliu, del grup municipal SV-ERC demana si després del que es va
palar en l’últim Ple l’equip de govern s’ha plantejat algun canvi en el Projecte de
modificació d’usos de l’edifici de l’actual Ajuntament, antigues escoles i centre d’activitats
per la gent gran.
Intervencions: L’Alcaldessa contesta que aquest divendres vinent es farà una sessió
informativa pública explicant el projecte, intervé també el Regidor d’Urbanisme Sr. Bosch
explicant que el projecte està molt ben pensat i que així s’exposarà en la reunió
informativa i ara li sembla insultant que se’ls demani si s’han plantejat fer algun canvi.
Per SV-ERC, intervenen la Sra. Portet dient que ells també s’han estudiat el projecte,
després que es penges a la web, i la Sra. Formatjé lamentant que no se’ls hagués
informat abans d’aquests canvis. També intervé la Sr. Feliu, dient que això no es una
lluita política, i per tant es bo que s’escolti a tothom per a que es pugui rectificar el
projecte, diu que es un projecte que pagaran la gent del poble i per tant cal escoltar-los.
Pel grup d’IV-IdS, intervenen, la Regidora Sra. Campañà en el sentit que no es pot dir
que els avis no estaran bé en la nova ubicació del centre, això no es cert. I el Sr. Niubó,
explicant les carències actuals del Consultori mèdic del municipi, per això pens a que
s’han plantejat aquestes reubicacions dels serveis municipals, també pensa que s’ha de
mirar de fer un debat tranquil sobre aquests temes.
Pel grup de JxV intervé el Sr. Argenter, per ratificar el seu suport a la proposta de l’equip
de govern perquè pensa que es una millora pel poble, tot i que sempre hi haurà gent a qui
no li agradarà o voldria fer-ho diferent.
PRECS I PREGUNTES DELS VEÏNS (1:10:00 a 1:12:50)
El Regidor Sr. Palau del grup municipal de SV-ERC demana com es contesten les
preguntes dels veïns del poble al Ple ja que hi ha un veí que va fer una pregunta per mail
en un Ple i no se l’ha contestat. Contesta la Sra. Alcaldessa manifestant que les
preguntes dels veïns no es fan constar en l’acta però no tenen cap inconvenient en que
es gravin, de tota manera en aquest cas es contestarà al veí ja que era un ple en que no
hi podien assistir tots els veïns i se’ls va demanar que ho fessin per escrit.
ENLLUMENAT PUBLIC (1:13:00 a 1:14:25)
El Regidor Sr. Palau de SV-ERC demana si hi ha projecte de canviar l’enllumenat públic
per tenir més estalvi energètic. Contesta el Regidor Sr. Bosch, dient que ho tenen
present i que la idea es anar renovant-ho fent cada any alguna actuació, en el mateix
sentit es manifesta el Regidor Sr. Niubó dient que també cal tenir-ho present en totes les
obres que es facin en edificis públics.
PILONES (1:14:28 a 1:15:25)
La Regidora Sra. Portet demana sobre les incidències de les pilones i perquè n’hi ha que
ja estan resoltes i altres que tot just es comença l’expedient. La Sra. Alcaldessa contesta

que quan l’import està per sota de la franquícia de l’assegurança (600€) es resolt per un
procediment simplificat però quan es superior ja s’ha de pronunciar la companyia i es una
mica més llarg.
ACTIVITATS CAP DE SETMANA BRUIXES (1:15:30 a 1:16:32)
La Regidora Sra. Formatjé, de SV-ERC, proposa que en el cap de setmana que es fa la
representació de Les Bruixes es miri de fer més activitats aprofitant que ve molta gent a
Viladrau.
BÚSTIES AL VEINAT DE LES GUILLERIES (1:16:35 a 1:17:40)
El Regidor Sr. Palau demana sobre la instal·lació de les bústies al barri des Les
Guilleries. Contesta el Regidor Sr. Bosch, dient que falta acabar però hi va haver una
urgència i van deixar la feina a mitges, s’acabarà aviat.
ESTACIÓ DE BOMBEIG (1:17:42 a 1:19:00)
Demana el Regidor Sr. Palau si la estació de bombeig al veïnat de Les Guilleries si està
en obres. Contesta el Sr. Bosch que no hi ha obres, la estació està acabada i com diu
l’Alcaldessa no s’hi estan fent obres potser que hi hagi alguna actuació en alguna
parcel·la veïna.
CARRER CARENA DE LES BRUIXES (1:19:00 a 1:19:40)
El Regidor Sr. Palau, demana sobre la previsió en l’execució de les obres del Carrer
Carena de les Bruixes, demanant si s’han plantejat fer almenys la claveguera. Contesta el
Sr. Bosch, dient que el projecte està en marxa i no es farà ara una part sinó que la idea
es executar-lo tot el més aviat possible.
COST OBRES ESPAI MONTSENY PER ADEQUACIÓ OFICINES MUNICIPALS
(1:19:40 a 1:20:27)
Demana la Regidora Sra. Feliu, sobre el cost de les obres que s’estan fent a l’Espai
Montseny per a ubicar-hi les oficines municipals. Contesta l’Alcaldessa que de moment
el cost està en uns 9.690 € a falta de potser alguna petita cosa.
FRANJA CONTRA INCENDIS (1:20:28 a 1:22:00)
Demana la Regidora Sra. Portet, que es fa de la llenya que es talla per a fer la franja
contra incendis. Contesta el Sr. Bosch que la que es treu de terrenys municipals
s’abonarà a l’Ajuntament i la dels terrenys privats fan els tractes directament amb el
propietari, si la vol o vol que se li aboni.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,
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