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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE SETEMBRE DE 
2021 
 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2021000006  
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 13 de setembre de 2021 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 20:05 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) 
Maria Formatjé Bancells, (ERC-SV) 
Jordi Palau Font, (ERC-SV) 
Inés Portet Blancafort, (ERC-SV) 
Ricard Argenter Tomàs (JxV)  
 
Han excusat la seva absència: 
Margarida Feliu Portabella, Regidora (ERC-SV) 
 
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. 

 
1.0.- Aprovació de l'acta anterior 
Comença a votar JxV, continua SV-ERC i acaba IdS. 
 
 



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 5 de juliol de 
2021, a la qual tots els regidors i regidores han tingut accés des de la convocatòria. 
 
Posada a votació l’acta, aquesta es aprovada per unanimitat: 
Vots a favor (8): Sra. Bastias, Sr. Bosch, Sra. Campañà i Sr. Niubó de IV-IdS, Sra. 
Formatjé, Sr. Palau i Sra. Portet de SV-ERC i Sr. Argenter de JxV.  
Vots en contra (0)  
Abstencions (0) 
 
Intervencions: (0:00:30 a 0:03:40) 
El Sr. Argenter, demana que es millorin les gravacions dels Plens, doncs actualment 
quan es penja el Ple, que s’ha gravat amb el portàtil, no s’entén quasi res. L’equip de 
govern contesta que s’haurà de tenir en compte quan es faci el nou Ajuntament. Altres 
Regidors apunten que  per pocs diners es podria tenir un micròfon que transmetés millor 
les intervencions i facilitar que la gent ho pugui escoltar des de casa. 
 
2.0.- 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 195/2021 al 236/2021). Tots els regidors i 
regidores han tingut els Decrets i Resolucions a la seva disposició a través del gestor 
d’expedients. 
 
Intervencions: (0:03:41 a 0:05:58) 
 
Seguint amb l’ordre acordat, en aquesta sessió intervé en primer lloc JxV i a continuació 
SV-ERC 
 
El Regidor Sr. Argenter, demana que els Decrets s’expliquin també en la Comissió 
informativa del Ple. 
 
La Regidora Sra. Portet, demana pel Decret 230 en que es paralitza una obra d’un talús. 
Contesta l’Alcaldessa que Liquats Vegetals van començar una obra en un talús sense 
llicència i que a més es feia en zona verda municipal, per la qual cosa se’ls va parar 
l’obra. 
 
 
3.0.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 
SEGON 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. 
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· 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 SEGON 
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 SEGON TRIMESTRE de l’any 2021: 
 

ENTITAT RATIO  

Operacions  

Pagades 

(dies) 

Import 

Pagaments 

Realitzats 

(euros) 

Ràtio 

Operacions 

Pendents 

(dies) 

Import 

pagaments 

pendents 

(euros) 

PMP 

(dies) 

VILADRAU 9,95 559.540,64 13,50 35.067,28 10,16 

 
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’estat d’execució del segon trimestre del 
Pressupost de la Corporació per al 2021, que consta a l’expedient. 
 
La Corporació es dóna per assabentada.  
 
Intervencions: (0:06:00 a 0:07:05) 
 
La Sra. Alcaldessa llegeix l’informe.  
 
 
 



4.0.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA ZONA DE PUIGDOT – AIGUANEIXOS 
 
1.- ANTECEDENTS  
 
Per resolució del Ple de data 3 de maig de 2021, es va aprovar inicialment i es va 
sotmetre a informació pública el Projecte de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua a 
la zona de Puigdot – Aiguaneixos redactat per l’enginyer Joan Castella. 
 
El projecte es va sotmetre a informació pública, amb publicacions al BOPG i a la web 
municipal, segons consta en la certificació de secretaria sense que s’hagi presentat cap 
al·legació. 
 
S’han sol·licitat així mateix els informes dels organismes sectorials competents, els quals 
han estat degudament avaluats pels serveis tècnics municipals. 
 
2.- FONAMENTS DE DRET  
 
El tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte segons allò establert a 
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.  
 
Aquest Ple és competent per aprovar definitivament el citat projecte de conformitat amb 
l’article 52/53 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte de renovació de la xarxa d’abastament 
d’aigua a la zona de Puigdot – Aiguaneixos, redactat per l’enginyer Sr. Joan Castella de 
l’enginyeria CB2G i per un import de 320.155,63 €. 
 
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província i a la web municipal. 
 
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i 
Regidores presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 
Corporació 
VOTS A FAVOR (8): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campañá 
Barceló, Victor Niubó Garcia, Maria Formatje Bancells, Inés Portet Blancafort, Jordi Palau 
Font i Ricard Argenter Tomás. 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS:0 
 
Intervencions: (0:07:12 a 0:42:28) 
 
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa i dóna la paraula als grups municipals per si hi ha 
cap intervenció: 
 
- Intervé el Sr. Argenter, del grup municipal JxV, qui exposa els antecedents sobre 
aquest projecte i el temps que ha costat arribar a la seva redacció definitiva, més de 7 
anys. Remarca la importància de l’informe de l’OTAA, organisme ambiental de la 
Generalitat sobre aquest tema, ja que considerant les necessitats que té actualment la 
empresa Liquats no n’hi haurà prou amb l’execució d’aquest projecte sinó que haurà de 
fer també uns quants pous, ja que el seu creixement en els últims anys fa que tripliqui el 
consum del poble. Per tant entén el Sr. Argenter que aquest es un tema delicat que cal 
estudiar a fons i que caldria abordar amb un consens entre els tres grups municipals, sinó 
amb els canvis de govern surten coses que no són certes només per un tema polític. Per 
tant, tot i que entén que el projecte s’hauria de fer si més no per arreglar la xarxa 
municipal que cal adequar a les noves normatives, també cal arribar a un compromís dels 
tres grups municipals a 10 anys vista per saber fins a on volem arribar, doncs sinó 
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tindrem una xarxa més o menys arreglada però el problema hi serà igual, per tant ell 
manifesta que si els grups d’IdV i SV voten en contra de tirar endavant aquest projecte, 
ells també s’hi suma, doncs de moment la empresa no ha definit quina seria la seva 
contribució al projecte, quan és a ella a qui més beneficia, moltes paraules però res en 
concret. 
 
A continuació intervé el Sr. Bosch, del grup de govern municipal, que manifesta que 
independentment de la empresa, les instal·lacions estan obsoletes i cal posar-les al dia, 
per tant el projecte entén que s’ha d’aprovar. Això no treu que s’hagi de fer una reunió 
amb els tres grups per tal d’arribar a un consens sobre el futur de l’aigua, a part de la 
discussió que s’hagi de tenir en el marc de la taula de l’aigua. Cal tenir en compte que les 
restriccions que s’han fet aquest estiu a l’empresa Liquats, no s’havien fet mai, tenim una 
xarxa molt vulnerable, quan hi ha un any de sequera no podem donar el servei, es 
evident que es necessari efectuar aquestes obres i buscar també altres alternatives, amb 
les menys afectacions al medi.   
 
El Regidor Sr. Palau, demana que ens cenyim a la proposta que es debat, en aquest 
moment no s’està discutint sobre el futur de l’aigua i de l’empresa. En aquest moment el 
grup de SV-ERC entén que aquest projecte s’ha d’aprovar perquè es necessari arreglar la 
xarxa municipal d’aigua però la resta els sembla que ja es discutirà en el seu  moment. 
Per últim demana qui finançarà aquesta obra. Contesta el Sr. Bosch que l’hauria 
d’executar l’Ajuntament o Sorea independentment que després es pugui repercutir el seu 
cost als consumidors. 
 
El Regidor Sr. Argenter, insisteix en que caldria estudiar les diferents alternatives i tenir 
en compte que la empresa haurà de revertir en el poble una part dels seus beneficis, per 
tant cal concretar una data per parlar detalladament d’aquests temes. Contesta la Sra. 
Alcaldessa que a mitjans d’octubre creu que es podria fer.  
 
 
5.0.- PROPOSTA RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
OBRES “URBANITZACIÓ CARRER DR. ARIET.- 
 
 A la vista de les al·legacions presentades a l’aprovació de l’expedient d’ordenació i 
imposició de contribucions especials per a l’execució de les obres “Urbanització Carrer 
Dr. Ariet”, que són: 
 
Sra. Isabel Llobet Serra registre d’entrada E2021000653 i E2021000690 
Sr. Alejandro Bofill Mas, registre d’entrada E2021000713 
Sra. Gemma Gazulla Camps, registre d’entrada E2021000831 
Sra. Maria José Bel Figueras, registre d’entrada E2021000707 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals i pels serveis jurídics que consten a 
l’expedient, 
 
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:  
 



PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades pels Srs. Llobet Serra, Bofill Mas, 
Gazulla Camps i Bel Figueras, en base als informes tècnics i jurídics esmentats en el 
sentit de no executar les obres del Carrer Dr. Ariet en la part no inclosa en el PA núm.7, 
fins que un estudi de mobilitat defineixi l’amplada i característiques del mateix, ja sigui en 
el marc del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o en un estudi independent. 
 
SEGON.-  Notificar als veïns afectats que al no executar les obres d’urbanització, 
externes a la unitat d’actuació PA núm.7, es deixa sense efecte l’expedient de 
contribucions especials aprovat inicialment, el qual caldrà tornar a aprovar en el moment 
que es decideixi executar el projecte. 
 
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i 
Regidores presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 
Corporació 
VOTS A FAVOR (8): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campañá 
Barceló, Victor Niubó Garcia, Maria Formatje Bancells, Inés Portet Blancafort, Jordi Palau 
Font i Ricard Argenter Tomás. 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS:0 
 
Intervencions: (0:42:30 a 0:44:42) 
 
Explica la proposta la Sra. Alcaldessa, hi intervé la  Regidora Sra. Formatjé demanant la 
previsió de futur per solucionar aquest tema, i tant el Sr. Bosch com la Sra. Alcaldessa 
comenten que l’execució de les obres incloses en la UA 7 es preveuen fer aquest any i 
les externes faltarà fer aquest estudi de mobilitat i adequar la normativa.   
 
 
6.0.- PROP_ACORD APROV RENOVACIÓ CONVENI XARXA RESCAT VIGILANTS  
 
Antecedents de fet: 

En data 26 d’octubre de 2018 es va signar 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: 

Article 13 de la Llei 16/1991 

Article 3 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya. 

Article 7.1 de la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana. 

Article 4.2 de la llei 2/1986 de 13 de març de forces i cossos de seguretat. 

 

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. 
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Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Noemi Bastias Codina per a signar els documents 

relatius al present acord. 

 
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i 
Regidores presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 
Corporació 
VOTS A FAVOR (8): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campañá 
Barceló, Victor Niubó Garcia, Maria Formatje Bancells, Inés Portet Blancafort, Jordi Palau 
Font i Ricard Argenter Tomás. 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS:0 
 
Intervencions: (0:44:43 a 0:45:28) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa. 
 
 
7.0.- Moció del Grup d’Independents de la Selva i de Tots per l’Empordà a la Diputació de 

Girona per sol·licitar la modificació de la Proposició de llei de coordinació dels serveis de 

prevenció, extinció d’incendis i salvament en el marc del Sistema Nacional de Protecció Civil, 

per regular els cossos de bombers a tot l’Estat espanyol 

Els Bombers de la Generalitat existeixen des de l’any 1982. Des del 1994 hi ha una llei de bombers 

i des del 1997, una llei de protecció civil. I la Llei 22/1998, de la Carta municipal de Barcelona, 

també regula les competències en seguretat del Cos de Bombers de Barcelona. 

Així, aquestes lleis desenvolupen competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció civil, 

i estableixen un model propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa i de l’Ajuntament de 

Barcelona), ajustat a la nostra realitat. Sens dubte es tracta d’un model perfectible, però amb una 

extensa trajectòria al llarg de la qual ha anat cercant la millora i l’optimització. 

L’any 1984 es va crear el Cos de Bombers Voluntaris i l’any 1986, el Cos de Bombers Funcionaris 

de la Generalitat. L’any 1994, la Llei 5/1994, de 4 de maig, organitzava el servei amb un col·lectiu 

de bombers format per funcionaris i per personal voluntari. Així doncs, el sistema de prevenció i 

d’extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya està estructurat així: 

a) Bombers de la Generalitat, funcionaris i voluntaris. 

b) Bombers de Barcelona, que continuen depenent de l’Ajuntament de Barcelona. 

c) Pompièrs deth Conselh Generau d’Aran, d’acord amb l’article 72 de la Llei 1/2015, de 5 de 

febrer, del règim especial d’Aran. El Conselh disposa de l’Empresa Pompièrs e Emergéncies 

d’Aran, SL. 



Dins el Departament d’Interior –en concret, de la Direcció General de Prevenció, Extinció 

d’Incendis i Salvaments– hi ha diversos col·lectius que duen a terme tasques de suport als 

bombers: personal mèdic i d’infermeria i personal forestal, així com personal tècnic de control i 

ràdio, operadors de vol, conductors, etc. 

També cal esmentar l’existència de bombers d’empresa, reconeguts en la Llei 5/1994, i regulats 

mitjançant el Decret 374/1996, de 2 de desembre. L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

expedeix l’habilitació per exercir aquesta funció. 

L’any 1986, el Decret 220/1986, de 17 de juliol, va convertir el servei de formació que oferia 

Bellaterra en Escola de Bombers. L’any 2007, l’Escola de Bombers va quedar integrada dins 

l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb seu a Mollet del Vallès. 

A Catalunya, pel que fa a distribució de personal i parcs, hi ha un model mixt, que tot i ser 

perfectible, presenta el desplegament següent: 

El nombre total de parcs de bombers a Catalunya és de 150. D’aquests, 74 són de bombers 

funcionaris i 76, de bombers voluntaris. 

La distribució per les 7 regions d’emergències és la següent: 

• Centre: 20 (10 funcionaris i 10 voluntaris) 

• Girona: 28 (19 funcionaris i 9 voluntaris) 

• Lleida: 34 (9 funcionaris i 25 voluntaris) 

• Àrea Metropolitana Nord: 22 (11 funcionaris i 11 voluntaris) 

• Metropolitana Sud: 19 (10 personal funcionari i 9 personal voluntari) 

• Tarragona: 15 (8 funcionaris i 7 voluntaris) 

• Terres de l’Ebre: 12 (7 funcionaris i 5 voluntaris) 

En total, el 2019 hi havia 4.392 bombers a Catalunya, 2.260 funcionaris, 2.132 voluntaris –1.680 

actius a hores d’ara– i 623 bombers de l’Ajuntament de Barcelona. 

Hi ha també el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), integrat per 75 bombers que estan formats 

específicament en l’àmbit dels salvaments. 

L'1 de març del 1999, es va crear el Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF), un grup 

d’especialistes força semblant a les Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) creades el 

1992 pel Govern espanyol. La idea amb què es va començar a treballar era la d’estudiar el 

comportament dels incendis i predir-ne l’evolució per planificar una millor actuació. 

Ara l’Estat, emparant-se en el pretext de millorar drets laborals, vol centralitzar el sistema 

d’extinció i salvaments de l’Estat espanyol. Així, trobem dos textos que, en cas que siguin 

aprovats, suposaran una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya, tenen un 

model propi de seguretat i emergències. Són el Proyecto de Acuerdo del Consejo de Ministros por 

el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) i la Proposición de Ley de 

Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos en el marco 

del Sistema Nacional de Protección Civil. I preocupa especialment que aquest debat es produeixi 

precisament ara, en mans del govern del PSOE i Podemos. La llei va tirar endavant amb la 

tramitació el 13 d’octubre de 2020, amb el suport del grup proposant, Unidas Podemos, del PSOE 
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i de tots els partits de la dreta parlamentaria: Partit Popular (PP), Vox i Ciutadans (Cs). Va ser 

rebutjada per tots els partits nacionalistes. 

El 4 de febrer, El Congrés –amb els vots de PSOE, Unides Podem, PP, Vox i Cs– va tombar una 

esmena a la totalitat de Junts per Catalunya (JxCat) que deixava sense efecte a Catalunya la llei 

que estableix un marc comú per als cossos de bombers de tot l’Estat espanyol. L’esmena de JxCat 

es va tombar amb 313 vots en contra, 35 a favor ―amb el suport d'ERC, la CUP, el PNB i EH 

Bildu― i una abstenció.  

Això deixa expedit el camí a l’aprovació de la llei en uns mesos. El fet que s’aprovi sense 

modificacions, o tal com està actualment, representaria un greu perill per al model català i de 

l’Ajuntament de Barcelona, de prevenció i extinció d’incendis i protecció civil.  

 

Atesa la preocupació perquè aquesta llei pugui afectar i fer desaparèixer els bombers forestals o 

la tasca dins del Cos de Bombers Voluntaris, un model el d’aquests últims que es consolida i creix 

a Europa, amb exemples com ara Alemanya i França. 

Atès que l’Estatut d’Autonomia atribueix a la Generalitat la competència executiva en matèria de 

salvament marítim i en matèria de seguretat nuclear, competències que avui en dia encara no 

s’han traspassat, tal com s’hauria d’haver fet el 2006, amb l’aprovació de l’Estatut. 

Atès que aquesta llei de bombers pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, 

mentre que ja existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut de Seguretat Pública 

de Catalunya l’any 2007, amb el qual es posaria en perill el prestigi de què gaudeix aquesta 

institució. 

Atès que els bombers són recursos operatius integrats en els plans d’emergències de Catalunya 

que treballen coordinadament amb altres cossos i amb la coordinació de Protecció Civil i la 

direcció de la Conselleria d’Interior, i que aquests canvis podrien qüestionar els seu bon 

funcionament i treball coordinat. A més, per a la societat catalana, l’atenció a l’emergència 

quotidiana és una política rellevant, i per això se sustenta en tres pilars (els Mossos d’Esquadra i 

les policies locals, els cossos de Bombers de la Generalitat i de Barcelona, i el Sistema 

d’Emergències Mèdiques, el SEM), a més d’un quart pilar que actua com a coordinador (Protecció 

Civil). El fet de tocar un d’aquests pilars té el risc d’alterar tot el sistema. 

En conseqüència, atesos els motius exposats, el Grup d’Independents de la Selva de la Diputació 

de Girona proposa al ple de la corporació, l’adopció dels acords següents:  

Primer. Rebutjar l’aprovació de la llei estatal de bombers en la seva redacció actual, perquè 

suposa una clara invasió de competències i posa en risc greu el sistema de bombers i protecció 

civil de Catalunya. 



Segon. Demanar al Govern espanyol la retirada o la modificació de les iniciatives anomenades 

Proyecto de Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Estatal General de 

Emergencias (PLEGEM) i Proposición de Ley de Coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y Salvamentos en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, per 

reconèixer la normativa catalana específica i per consolidar l’especificitat i les competències 

d’aquests àmbits d’actuació: preservació de bombers voluntaris, bombers de l’Ajuntament de 

Barcelona i Escola de Bombers de Catalunya, entre d’altres. 

Tercer. Exigir al Govern espanyol i al Congrés de Diputats el respecte a l’autonomia i a les 

competències territorials per desenvolupar el model d’emergències propi de Catalunya. 

Quart. Demanar als diputats i les diputades de tots els grups catalans que votin en contra dels 

textos esmentats en l’acord segon precedent en totes les fases del debat parlamentari. 

Cinquè. Mostrar l’agraïment i el suport als bombers professionals i voluntaris i a les persones que 

treballen en el sector de les emergències per la feina que duen a terme, sovint en  condicions 

extremes. 

Sisè. Traslladar aquests acords a tots grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Govern 

espanyol, a la Conselleria d’Interior, a les associacions de professionals de bombers i a Bombers 

per la República. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors i 
Regidores presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 
Corporació 
 
VOTS A FAVOR (8): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campañá 
Barceló, Victor Niubó Garcia, Maria Formatje Bancells, Inés Portet Blancafort, Jordi Palau 
Font i Ricard Argenter Tomás. 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS:0 

Intervencions: (0:45:35 a 0:46:30) 
 
Presenta la proposta la Sra. Alcaldessa i intervé el Regidor Sr. Niubó, el qual fa constar 
que les persones que vulguin saber què diu la moció la trobaran a la web municipal. 
 
8.0.- Precs i preguntes 
 
Intervencions: (0:46:35 a 0:42:28) 
 
POUM: Demana el Regidor Sr. Argenter, com està el tema. Contesta la Sra. Alcaldessa 
que esperen que a finals d’octubre estiguin informades ja les al·legacions presentades i 
es pugui ja presentar el text amb les incorporacions de les modificacions. El Sr. Argenter 
demana que es presenti als tres partits. En el mateix sentit es pronuncia el Sr. Palau, 
demanant informació sobre aquest tema.  
 
PILONES C/ M. TORRAS: La Regidora Sra. Formatjé, demana sobre els incidents 
ocorreguts aquest estiu per diferents topades amb les pilones que hi ha al C/ M. Torras. 
Contesta la Sra. Alcaldessa, que n’hi ha hagut força, uns 6 o 7 i que s’estan plantejant 
què fer, ja que la nostra asseguradora dona la culpa a l’empresa instal·ladora, ja que 
venen a arreglar-ho però tornen a fallar, però els procediments són llargs.  
 
FILS TELÈFON PENJATS: Demana la Regidora Sra. Portet sobre diferents llocs on hi 
ha fils de telèfon penjats que poden ser perillosos. Contesta la Sra. Alcaldessa i el Sr. 
Bosch dient que es responsabilitat de la Cia. Telefònica. 
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CARRER CARENA DE LES BRUIXES: El Regidor Sr. Palau demana per les obres que 
s’han de fer al Carrer Carena de les Bruixes del Veinat de Les Guilleries, ja que fa temps 
que es va aprovar el projecte però no s’executen, per la qual cosa els veïns demanen que 
com a mínim es solucioni la qüestió sanitària (aigua i clavegueram) raó per la qual s’han 
organitzat per efectuar diferents accions. Contesta el Sr. Bosch sobre les prioritats que te 
l’Ajuntament, i que es van fent i la intenció es fer aquest carrer però hi ha moltes coses a 
arreglar, es van apagant focs, però el compromís hi es i es farà. 
 
OBRA TRIESCAPE: El Regidor Sr. Argenter demana com està l’obra del Triescape. 
Contesta la Sra. Alcaldessa que està previst que s’acabin aviat. Ho està executant el 
Consell Comarcal però està ja força avançat. 
 
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. 
 
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
 
Signat electrònicament, 


