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DOCUMENT

1.- Maria Teresa CUNILLERA GIRONA (AUT) (Secretària - Interventora), 06/05/2021 12:06
2.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 06/05/2021 14:22

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 18 DE GENER DE 2021
Identificació de la sessió:
Núm. X2021000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 18 de gener de 2021
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 22:30 h
Lloc: Telemàtica
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) – S’incorpora en el punt núm.3 en que pren possessió del
càrrec.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.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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Iniciada la sessió la Sra. Noemí Bastias, Alcaldessa, proposa incloure, per urgència, el
nomenament d’un nou representant a la Mancomunitat La Plana, atesa la renúncia del
Regidor que ocupava el càrrec Sr. Tordera.
Sotmesa a votació la urgència queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8
Regidors i Regidores presents:
Independents Viladrau (4) i Som Viladrau-ERC (4) i s’introdueix aquest punt a l’ordre del
dia amb el número 15.
També proposa la Sra. Alcaldessa incloure per urgència l’aprovació de les bases de
subvencions per a minorar els efectes de la COVID-19.
Sotmesa a votació la urgència queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8
Regidors i Regidores presents:
Independents Viladrau (4) i Som Viladrau-ERC (4) i s’introdueix aquest punt a l’ordre del
dia amb el número 16.
1.-SORTEIG MEMBRES MESA ELECCIONS PARLAMENT CATALUNYA 2021
Intervé la Sra. Alcaldessa per a manifestar que aquest punt queda anul·lat, atès que en
data 15 de gener de 2021 s’ha decretat que es deixa sense efecte la celebració de les
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer de 2021 a causa de la crisi sanitària
derivada de la pandèmia causada per la Covid-19 (Decret 1/2021).
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIÓ ORDINÀRIA DE 02/11/2020
Intervencions: (0:04:45 a 0:05:30)
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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 3 de
novembre de 2020, 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 (8): Sra. Bastias, Sr. Bosch, Sra. Campañà i Sr. Niubó de IV-IdS, Sra. Feliu,
Sra. Formatjé, Sr. Palau i Sra. Portet de SV-ERC
Vots en contra (0)
Abstencions (0)
3.- PRESSA DE POSSESSIÓ REGIDOR SR. ARGENTER.D’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general ha estat designat Regidor d’aquest Ajuntament el Sr. Ricard
Argenter Tomàs, per estar inclòs en la llista de candidats presentada per Junts per
Viladrau, a les eleccions locals del 26 de maig de 2019, en substitució per renúncia del
Sr. Jaime Tordera Homs, segons credencial emesa per la Junta Electoral Central signada
a Madrid el dia 10 de novembre de 2020.
A continuació es passa a donar compliment al tràmit legal previst en l’article 108.8 de la
Llei orgànica 5/1985, de prestar jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la pressa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
Per la Secretària es pregunta al Sr. Ricard Argenter Tomàs, si JURA o PROMET per la
seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de
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l’Ajuntament de Viladrau amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia.
El Sr. Argenter contesta: “ Per imperatiu legal prometo per la meva consciencia i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei, guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin
de les properes eleccions de 14 de Febrer del 2020 per exercir l’autodeterminació de
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions L’ESTAT CATALÀ, LLUIRE
I SOBIRÀ”
Acte seguit s’entrega al Sr. Argenter la credencial de Regidor de l’Ajuntament de Viladrau
Intervencions: (0:05:40 a 0:08:30)
La Sra. Alcaldessa dóna la benvinguda al nou Regidor Sr. Argenter. A continuació
intervé la Sra. Margarida Feliu, del grup SV-ERC, que també dona la benvinguda al
Regidor i li desitja molts encerts en la gestió municipal.
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4.- 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 276/2020 al 8/2021). Tots els regidors han tingut
els Decrets i Resolucions a la seva disposició a través del gestor d’expedients.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST I PLANTILLA PERSONAL 2021
Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2021,
degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que
disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació
complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147.
Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, la memòria de
l’Alcaldia, les seves Bases d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball
reservats a funcionaris i a personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2021 amb els documents que
l’integren d’acord amb el següent resum:

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
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INGRESSOS:
CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS F INANCERS
PASSIUS FINANCERS

986.000,00 €
60.000,00 €
1.614.066,41 €
482.100,00 €
30.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

3.989.000,00 €

446.833,59 €
370.000,00 €

DESPESES:
CAPITOL

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

DENOMINACIÓ

EUROS

DESPESES DE PERSONAL
IDESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS F INANCERS
PASSIUS FINANCERS

500.345,00 €
1.077.821,40 €
3.000,00 €
78.491,85 €

TOTAL INGRESSOS

3.989.000,00 €

2.236.301,75 €
70.540,00 €
22.500,00 €

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses en
tres milions nou-cents vuitanta-nou mil euros (3.989.000,00 €)
SEGON.- Aprovar igualment la memòria de l’Alcaldia i les Bases d’execució del
Pressupost.
TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents places:
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A) Llocs
de
treball Subgrup places Fixes Interines Vacant Nivell
reservats a personal
places
C
funcionari
Destí
1.- Amb habilitació estatal
1.1 Secretari- Interventor
A1
1
1
0
0
26
2. Escala d’administració
general
2.2 Sots-escala auxiliar
2.2.1 Auxiliar
C2
1
1
0
0
18
3. Escala d’administració
especial
3.1 Sots-escala serveis
especials
3.1.1 Agent auxiliar
AP
2
0
0
2
12
policia local
3.2 Sots escala personal
tècnic
3.2.2 Arquitecte tècnic
A2
1
0
0
1
18
TOTAL PERSONAL
5
2
0
3
FUNCIONARI
B) Llocs
de
treball Subgru plac Fixe Interin Desert %jorna
reservats a personal
p
es
s
es
es
da
laboral
plac
es
1.1- Auxiliar Administratiu
1.1.1 Auxiliar administratiu
C2
1
1
0
0
100
1.1.2 Auxiliar administratiu
C2
1
0
1
0
53,33
1.1.3 Responsable
C2
1
0
1
0
100
comunicacio
1.2 Brigada
1.2.1 Brigada peó
C2
1
1
0
0
100
1.2.2 Brigada peó
C2
1
1
0
0
100
1.2.3 Brigada peó
C2
1
1
0
0
100
1.2.4 Brigada peó
AP
1
1
0
0
37,5
1.2.5 Brigada cap de
AP
1
0
1
0
20
setmana
1.3 servei de neteja edificis
1.3.1
AP
3
0
0
3
C) Personal
laboral
temporal
1.1 Informadors Parc
AP
2
0
0
2
s/conve
Natural
ni
1.2 JOVES – 3 mesos estiu
AP
3
0
0
3
50
TOTAL Personal laboral
16
5
3
8
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QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
convenients davant el Ple.
CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats definitivament
si durant l’anterior termini no s’haguessin presentat reclamacions en cas contrari el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les.
La proposta es aprovada per majoria absoluta .
VOTS A FAVOR: (5): Sra. Bastias, Sr. Bosch, Sra. Campañà i Sr. Niubó d’IV-IdS i Sr.
Argenter de JxV
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (4): Sra. Feliu, Sra. Formatjé, Sr. Palau i Sra. Portet de SV-ERC
Intervencions: (0:08:40 a 1:26:15)
En primer lloc l’Alcaldessa fa l’explicació de les principals modificacions del pressupost
per al 2021:
Comença explicant els ingressos que hi ha previstos, on destaca la previsió de
contribucions especials i quotes urbanístiques per la urbanització dels carrers que es
contemplen al pressupost de despeses i altres ingressos per subvencions, entre els quals
es de destacar el PUOSC que aquest any s’iniciarà amb les obres del nou Dispensari a
l’actual edifici de l’Ajuntament i altres ajudes de la Diputació i del FEDER, així com la
previsió d’un crèdit per a poder finançar la part de l’obra no subvencionada pel PUOSC
(pla únic d’obres i serveis de Catalunya).
Pel que fa a les despeses, exposa els increments referents a personal, i que inclou les 2
places per vigilants municipals, així com la plaça d’aparellador que passarà a ser
funcionari amb un increment d’hores de 14 a 26 hores setmanals, també la voluntat de
canviar el sistema del servei de neteja i incorporar 3 persones com a personal propi, per
últim s’ha previst la provisió de 3 places a l’estiu per joves per tal de facilitar la inserció
laboral, destinades a brigada, oficines i cultura. Pel que fa al capítol 2 de despeses
corrents, s’ha previst com a novetats un lloguer per adquisició d’un vehicle per al vigilant,
també un lloguer de terreny per a la ubicació de la zona de serveis de recollida i
reciclatge de residus, així com la previsió de fer el Pla d’igualtat municipal. En el Capítol 4
s’han previst diferents activitats de promoció del Municipi, i també d’ajudes per intentar
minorar les conseqüències de la crisis sanitària. Per últim el Capítol 6 preveu entre
d’altres, les obres d’urbanització dels Carrers Dr. Ariet i Carena de les Bruixes, i les obres
incloses al puosc per aquest any el nou Dispensari a l’edifici de les escoles velles, la
compra d’una màquina per la brigada, i una previsió per les obres d’arranjament dels
aiguaneixos, acabament de les obres de l’aparcament del Cr. M. Torras, la 2 a fase dels
vestidors, etc, explicant en cada cas el seu finançament, i les despeses del Capítol 7
referent a les transferències al Consell Comarcal de les obres finançades pel FEDER.
Intervé a continuació la Sra. Feliu, del grup SV-ERC, manifestant que celebra que aquest
any, gràcies al canvi de les lleis, es pugui fer més despesa i arribar a quasi 4 milions
d’euros, quan fins ara no era possible, més quan Viladrau té un romanent important de
tresoreria i amb les subvencions que han arribat pel tema Covid, tema Glòria, etc es bo
que es puguin gastar aquests diners. Ara bé fa notar que és un pressupost del grup
independents de Viladrau, ja que no s’ha demanat al grup de SV-ERC quines aportacions
podien fer. La part positiva és la inversió del PUOSC, també celebren que es facin
inversions en la urbanització de carrers, , també pel que fa a la calefacció de l’ala est de
l’Espai Montseny, i finalment celebren que hi hagi una partida per acabar de pagar els
treball del POUM, per tant entenen que hi ha la previsió d’aprovar-lo aquest any.
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Punts en els que no estarien d’acord: en el Capítol I s’incrementa la despesa relacionada
amb el personal, i tindrem 16 persones i no sabem si són les suficients o n’hi ha d’haver
més o menys, no es te criteri i caldria tenir un estudi per saber quines són les necessitats
que tenim, què passa amb els Ajuntaments veïns, etc. En quan a la variació de la gestió
del servei de neteja, es bo fer contractes de poca durada i podríem estar d’acord en que
se’n faci una gestió directa però caldria fer un estudi per saber quanta gent necessitem, i
el mateix passaria amb l’arquitecte, amb l’aparellador, etc. Pel que fa a les inversions,
entenem que els pressupostos no aposten pels aiguaneixos, el govern de SV, ho va
començar a estudiar i era una inversió prioritària i posar-hi només el que tenim de
subvenció, es no creure-hi. També els sap greu que no es continuï amb la inversió que hi
havia prevista per la Llar d’Infants. La part de dinamització econòmica s’ha rebaixat, i
consideren que això és poc més amb la situació que estem. Estan d’acord amb la
rehabilitació dels vestuaris però potser es car pel que es fa. Tampoc veuen que
l’arranjament de la llum dels vernes es pugui fer amb 10.000 €. Continua amb el tema de
la participació ciutadana, considerant que es manté la mateixa quantitat o inclús es
disminueix, incloent una proposta que ja es una obligació de l’Ajuntament. Així mateix
moltes de les inversions que es fan tenen a veure amb les subvencions que es reben,
però creiem que potser s’hi ha de destinar més diners: arxiu, maquina de projecció, cal
fer-hi més inversió. Per últim remarcar que es troba a faltar algun projecte destinat a
millorar l’eficàcia energètica.
Per tot això, la portaveu del grup SV-ERC, manifesta que el seu grup s’abstindrà en la
votació d’aquests pressupostos.
A continuació es dóna la paraula al Regidor de JxV Sr. Argenter, el qual manifesta:
“Votem SÍ aquest pressupost del 2021 perquè volem dotar al nostre Ajuntament de l’
instrument basic de governació, sense pressupost no hi ha estabilitat per governar i
creiem que aquest és el millor pressupost per al nostre poble tenint en compte la
situació actual, la qual cal entomar-la amb optimisme i energia per governar i per fer de
Viladrau un poble de tots per a tots,i totes.
Són una inversió en Viladrau , en la seva cultura, en la seva cohesió, en la seva
sostenibilitat i sobretot en la seva gent perquè aquesta és la recepta per sortir de la crisi
més forts i millors però no sense abans patir i treballar de valent
Viladrau és mereix que estiguem a l’alçada de les seves expectatives i de les seves
necessitats, votant SÍ fem un exercici de responsabilitat , superant els partidismes,
nosaltres volem ser útils en el dia a dia i el nostre sí als pressupostos no es un sí a un
partit o a una persona sinó un sí al poble de Viladrau
El SÍ no es cap xec en blanc, hem posat les nostres prioritats , no regalem el vot
gratuïtament volem un rumb positiu per al nostre poble aquest vot positiu com hem dit es
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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traduirà a partir d’ara en exigència, vigilància i pressió continua però sense confiança com
explicarem més endavant en aquest ple , no és possible la governança.
L'aprovació dels comptes per al 2021 suposa una dosi d'optimisme i de realisme per
encarar-lo com l'any de la reactivació econòmica.
Entenem la situació d’excepcionalitat i el Grup Municipal de Junts per Viladrau ens
posem al costat de l’alcaldessa per començar a partir d’avui a potenciar
aquest
pressupost amb totes les eines al nostre abast.
És important posar recursos al servei de la gent perquè puguin tirar endavant i aquets
pressupost és una eina immediata per actuar en la crisi de la Covid-19 amb les
modificacions que calgui, volem superar una crisi per a la qual no estàvem preparats,
ningú,..... i ens hem hagut d’anar formant.
La necessitat de canvi, fins i tot moral, que va motivar el suport inicial a l'actual govern
resta intacte. Els nostres veïns esperen que tots els grups estenguin la mà. El moment
és excepcional i el 2021 seguirem patint les conseqüències de la crisi.”
Per últim contesta la Sra. Alcaldessa, a les apreciacions que ha fet la Sra. Feliu, sobre
les inversions previstes, justificant els estudis que s’han fet tant pel que fa al tema de
l’aigua i les intencions que tenen de tirar endavant aquestes projectes . També el Sr.
Bosch, contesta que està agraït al Sr. Argenter per haver treballat conjuntament els
pressupostos. També especifica sobre les inversions que es volen fer i que es fan no per
trencar cap regla de la despesa sinó que l’augment important es en la urbanització de
carrers que cal fer i que es fan amb contribucions especials. Fa referència també al tema
del POUM, i la voluntat de que d’aquet document doni solucions a les necessitats del
nostre poble. En quan al tema de personal es evident que s’ha fet un estudi sobre quines
necessitats tenim, i així amb tots els temes que han comentat i si alguna cosa que no s’hi
ha posat es perquè no hi cap tot i tenim els recursos que tenim. Pel que fa a l’eficiència
energètica es tindrà en compte en les remodelacions que es plantegen en els edificis
municipals.
Acaba la Sra. Feliu, manifesta que estan d’acord en municipalitzar serveis i no creu que
siguin els primers en municipalitzar res, el servei de neteja ja s’havia gestionat amb
personal propi. El Sr. Bosch diu que són els primers que passen d’una gestió indirecta a
proposar una gestió directa. Continua la Sra. Feliu fent diversos aclariments sobre la
seva anterior intervenció.
Intervé a continuació la Sra. Formatjé, de SV-ERC i pregunta perquè no s’ha fet la
intervenció als vestidors amb més fases per tal de que poguessin fer les obres els
constructors del poble.
Acaba la Sra. Alcaldessa, manifestant que s’ha convidat a totes les empreses del poble
però no se’n va presentar cap.

6.-PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ SECTOR 1 –
LES GUILLERIES. Obres d’adequació, reparació i millora . Fase 1 CARENA DE LES
BRUIXES.1.- ANTECEDENTS
Per resolució del Ple de data 4 de maig de 2020, es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte d’urbanització del Sector 1 – Les Guilleries.
Obres d’adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Burixes redactat pels
serveis tècnics municipals
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El projecte es va sotmetre a informació pública, amb notificació individual als propietaris
afectats, publicacions als diaris oficials 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:
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Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del Sector 1 – Les Guilleries.
Obres d’adequació, reparació i millora. Fase 1: Carena de les Bruixes redactat pels
serveis tècnics municipals amb un pressupost d’execució de dos-cents vuitanta-sis mil
vuit-cents vuitanta-quatre euros amb noranta-un cèntims (286.884,91€), més IVA.
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:
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:26:30 a 1:28:40)
Intervé el Sr. Palau, de SV-ERC, entén que aquest es un projecte prioritari també pels
veïns i el grup de SV ja l’havia presentat només faltava incloure-hi un tema d’enllumenat i
per tant ara hi votaran a favor.
7.-PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE URBANITZACIÓ PA 7 DE LES
NNSS DE PLANEJAMENT DE VILADRAU I RESTA DEL C/ DR. ARIET.
1.- ANTECEDENTS

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
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Per resolució del Ple de data 6 de juliol de 2020, es va aprovar inicialment i es va
sotmetre a informació pública el projecte d’urbanització del PA 7 de les NNSS del
Planejament de Viladrau i la resta del C/ Dr. Ariet, redactat per l’arquitecte Ferran
Pelegrina i informat pels serveis tècnics municipals.
El projecte es va sotmetre a informació pública, amb notificació individual als propietaris
afectats, publicacions als diaris oficials 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 d’Urbanització de PA 7 de les NNSS de
Planejament de Viladrau i resta del C/ Dr. Ariet, redactat per l’arquitecte Ferran Pelegrina,
amb un pressupost d’execució de set-cents seixanta-tres mil, cinc-cents trenta-nou
euros amb setanta-nou cèntims (763.539,79€), més IVA.
Segon.- Que es procedeixi a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la
Província i a la web municipal.
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La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campañà
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:28:45 a 1:31:45)
Intervé la Sra. Feliu, del grup SV-ERC per manifestar que cal exigir la urbanització dels
carrers abans de concedir llicències d’edificació, per això votaran que sí. Intervé també el
Sr. Bosch, manifestant que es farà perquè així ho marca la Llei i continua la Sra. Feliu
sobre els dèficits que hi ha en carrers i clavegueram.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA URBANITZACIÓ
CARRER DR. ARIET.D’acord amb l’article 15.1 de la LHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició
dels seus tributs propis. Concretament pel que fa a les contribucions especials, l’art. 34.1
de la LHL preveu que l’exacció de les contribucions especials precisarà l’adopció prèvia
de l’acord d’imposició en cada cas concret.
Atès que per Decret de l’Alcaldia s’ha aprovat l’execució de les obres d’Urbanització del
Carrer Dr. Ariet, en la part no inclosa en la PA 7, per un import de 415.677,43 €.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000015

Codi Segur de Verificació: 455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11338231
Data d'impressió: 07/05/2021 10:57:27
Pàgina 11 de 36

SIGNATURES

Ì455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654ewÎ

DOCUMENT

1.- Maria Teresa CUNILLERA GIRONA (AUT) (Secretària - Interventora), 06/05/2021 12:06
2.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 06/05/2021 14:22

Primer.- Fixar els costos totals de l’execució de les obres d’Urbanització del C/Dr. Ariet,
en la part no inclosa en el PA 7, segons el següent resum:
-

Cost total obres ......................................................................
Honoraris Projecte i Direcció obres..........................
TOTAL DESPESES..................................................................
Import corresponent a la UA 7 ............................................
Import corresponent als exteriors a la UA 7................................

923.883,15 €
23.000,00 €
946.883,15 €
531.205,72 €
415.677,43 €

Segon.- Imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de l’obra
“Urbanització C/Dr. Ariet”, en la part no inclosa en la UA 7, l’establiment i exigència de les
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
Tercer. Ordenar el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
1. El cost previst de l’obra es fixa en 415.677,43 euros que és el cost que ha de suportar
l’Entitat Local.
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2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 374.109,68 euros, equivalents al
90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que,
finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el previst, s’ha de prendre aquest
cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han
de girar les liquidacions que siguin necessàries.
S’aplica com a mòdul de repartiment la mitjana dels metres lineals de façana i superfície
del sol ponderada per la seva edificabilitat.
Quart. Aprovar la relació de subjectes passius i de quotes individuals que resulti d’aplicar
a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
consta en el document annex.
Cinquè. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, durant aquest
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en
Associació Administrativa de Contribuents.
Sisè. Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu i s’ha de notificar
individualment a cada subjecte passiu les quotes que corresponguin si fos conegut i, en el
seu defecte, mitjançant edictes, poden formular recurs de reposició davant el Ple de la
corporació, ja sigui per la procedència de les contribucions especials, el percentatge del
cost que han de satisfer o les quotes assignades.
Setè. Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en un dos terminis, una
primera meitat en el moment d’adjudicar-se les obres i la resta quan les obres hagin
finalitzat.
Vuitè En tot el que no estigui previst en aquesta proposta, s’ha d’aplicar l’Ordenança
General de Contribucions especials vigent.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:33:50 a 1:35:50)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta
9.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES QUOTES URBANÍSTIQUES DE LES
D’OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A. 7 DE LES NNSS DE
PLANEJAMENT DE VILADRAU.
Antecedents de fet:
Per acord de Ple, en sessió de data 6 de juliol de 2020, es va aprovar inicialment el
Projecte d’Urbanització del P.A. 7 de les NNSS de Planejament de Viladrau i resta del C/
Dr. Ariet, redactat per l’arquitecte Sr. Ferran Pelegrina, amb un pressupost d’execució
total de Set-cents seixanta-tres mil cinc-cents trenta-nou euros amb setanta-nou cèntims
(763.539,79 €) més IVA, resultant un total de 923.883,15€ IVA inclòs.
D’aquest pressupost, l’import repercutible als veïns inclosos en l’àmbit de la UA 7, és de
531.205,72€, IVA inclòs, segons informe elaborat pels serveis tècnics municipals.
En virtut del projecte de reparcel·lació aprovat en data 6 de juliol de 1988, s’ha elaborat
pels serveis tècnics municipals la relació de quotes urbanístiques individuals aplicables.
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Fonaments de dret:
D’acord amb el que disposa l’article 139 del text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació
amb el 120, l’administració executa les obres d’urbanització amb càrrec a les persones
propietàries, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Fixar els costos repercutibles al PA 7 de les NNSS de Planejament
corresponents a l’execució de les obres d’Urbanització del PA 7, en 531.205,72 € segons
el següent resum:

-

Cost repercutible obres..............................................................518.302,62 €
Cost repercutible honoraris projecte i direcció d’obra: ................12.903,10 €
COST REPERCUTIBLE TOTAL: .............................................531.205,72 €

Segon .- Imposar quotes urbanístiques com a conseqüència de l’execució de l’obra del
Projecte d’Urbanització del P.A. 7 de les NNSS de Planejament de Viladrau, als veïns
inclosos en la unitat d’actuació 7, d’acord amb el Projecte de Reparcel·lació aprovat.
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, dins els quals els interessats poden examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes.
Cinquè- Si no es produeixen reclamacions, l’acord esdevé definitiu, declarant-se aquesta
circumstància per Decret de l’Alcaldia.
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La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:36:05 a 1:37:05)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta
10.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT I
DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC EN RELACIÓ A L'ÚS DE CÀMPING
Antecedents de fet:
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Aquest Ajuntament va aprovar en data 14 de setembre de 2018 la Modificació puntual de
les NNSS de Planejament en relació a l’ús del càmping, al terme municipal de Viladrau.
Es va sotmetre l’expedient a informació pública i es van sol·licitar els informes pertinents
als organismes sectorials procedents.
En data 27 de juliol de 2018 s’havia emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat,
Serveis Territorials de la Catalunya Central, informe ambiental estratègic en el sentit que
la Modificació proposada no s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària,
atès que no té efectes ambientals significatius.
En data 16 de novembre de 2018 es va rebre informe favorable del Parc Natural del
Montseny i en data 11 de desembre de 2018 informe favorable de la Direcció General de
Desenvolupament Rural. No s’ha rebut cap més informe.
En data 9 d’octubre de 2018 s’acorda per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat
iniciar els treballs per a la formulació d’un Pla director urbanístic que reguli i ordeni les
activitats de càmping a tot Catalunya.
En data 20 de gener de 2020, s’aprova inicialment el Pla Director Urbanístic de les
activitats de càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del
territori d’Aran (PDUAC)
En data 4 d’agost de 2020 s’aprova un nou Decret que defineix els requisits turístics i de
classificació de les empreses i les activitats turístiques i regula la disciplina administrativa
i el model de governança d’acord amb les previsions de la Llei de Turisme.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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Considerant doncs les noves disposicions aprovades, la modificació de les NNSS
inicialment aprovada el 14 de setembre de 2018 ha quedat obsoleta i es per això que es
considera necessari tornar a iniciar el procés d’aquesta modificació d’acord amb el nou
document que es presenta i que recull els canvis, ajustos i justificacions que es deriven
de l’aplicació del PDUAC i del nou Decret 75/2020
Fonaments de dret:
Article 85.4 i 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Article 23.1 b) del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’Urbanisme.
Pla director urbanístic de les Activitats de Càmping (PDUAC) aprovat inicialment en data
20 de gener de 2020.
Decret 75/2020 de data 4 d’agost de 2020.
Vista la documentació redactada junt amb el document ambiental estratègic, que
incorpora les determinacions de les disposicions esmentades en els antecedents i en
l’informe proposta de 19 de juliol de 2018.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment el projecte de Modificació puntual de les NNSS de
Planejament en relació a l’ús del càmping, al terme municipal de Viladrau, junt amb el
document ambiental estratègic.
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la província de Girona, al Diari el 9 Nou, al etauler i a la pàgina web municipal www.viladrau.cat . Simultàniament demanar informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:37:10 a 1:42:00)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta i intervenen també la Sra. Feliu i el Sr. Bosch.
11.-PROPOSTA
APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VIC I L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER A LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS DE REEMPRESA.La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i
Comerç, (en endavant ADETC), dóna suport a les polítiques locals de creació,
consolidació i creixement de les empreses, que desenvolupen els ens locals de la
província de Barcelona.
En data 8 de juliol de 2020 la Presidència de la Diputació de Barcelona va aprovar la
formalització del conveni específic de col·laboració per a la consolidació i
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a nivell local a la
província de Barcelona, en el període 2020-2023, entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Vic, així com la minuta el conveni. L’àmbit territorial en el que
l’Ajuntament de Vic desenvolupa les accions del conveni com a punt local Reempresa
inclou els municipis de Vic, Malla, Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles,
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Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Sant Sadurní d’Osormort, Viladrau, d’Espinelves, Taradell,
Sant Julià de Vilatorta, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Gurb, Sant Bartomeu del
Grau, d’Oristà, d’Olost, Sobremunt, Sant Boi de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès,
d’Alpens, Lluçà, Perafita, Sant Martí d’Albars i Prats de Lluçanès. Donades les
característiques especifiques del Programa Reempresa i per a donar compliment als
compromisos del conveni amb la Diputació de Barcelona, es considera que la millor forma
d’instrumentalitzar la relació de l’Ajuntament de Vic amb els ens locals que formen part de
l’àmbit territorial del punt local Reempresa és mitjançant la signatura de convenis
bilaterals entre la l’Ajuntament de Vic com a punt local Reempresa i els ens locals que
estan dins l’àmbit territorial del punt local.
Creació, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL com a agència de
desenvolupament local que treballa per incrementar la competitivitat de les empreses,
millorar l’ocupabilitat de les persones i posicionar el territori per crear-hi ocupació de
qualitat, té capacitat per prestar de forma més eficient els serveis de Reempresa en un
àmbit supramunicipal com és la comarca d’Osona. El servei Reempresa és un servei
previst dins l’encàrrec de la gestió i realització de les activitats de promoció econòmica i
emprenedoria de l’Ajuntament de Vic a Creació, aprovat pel Ple municipal en la sessió de
3 de febrer de 2020.
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Fonaments de dret
El règim jurídic del conveni de col·laboració s’estableix, amb caràcter general, en els
articles 47 al 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els
articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i articles 303 a 311 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
juny.
També és d’aplicació l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vist l’informe proposta emès en compliment del que disposen els arts. 172.1 i 175 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i
l’Ajuntament de Viladrau, per a la prestació dels serveis de consolidació i
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa), en el període 20202023, que consta al present expedient.
SEGON. Facultar a l’Alcadessa, Noemí Bastias Codina, per a formalitzar la signatura dels
convenis i documents necessaris per l’efectivitat del present acord.
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TERCER. Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Vic per al seu coneixement i
efectes oportuns.
La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:42:10 a 1:44:15)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta
12.- APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ DELS SERVEIS SOCIALS I
ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I LES POLÍTIQUES
D’IGUALTAT, IMMIGRACIÓ, JOVENTUT I HABITATGE
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon
als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats,
d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu a
l’apartat 1f) de l’article esmentat, la coordinació amb l’Administració de la Generalitat i
l’ens local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent.
Atès que l’Ajuntament de Viladrau està integrat a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la
Mancomunitat La Plana, i que la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, està
en disposició de realitzar les funcions de gestió dels serveis socials i altres programes
relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat, immigració, joventut i habitatge.
Atès que es fa necessària la subscripció de convenis d’encàrrec de gestió i col·laboració
amb els Ajuntaments mancomunats que formen part de l’Àrea bàsica Mancomunitat La
Plana per tal de garantir la corresponsabilitat i el finançament en la prestació dels serveis
socials i altres programes relatius al benestar social, polítiques d’igualtat, immigració,
joventut i habitatge.
Amb aquest fi i a l’empara del que estableix l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic, que regula l’encàrrec de gestió i estipula que es
fonamentarà amb motius d’eficàcia o en la manca de mitjans idonis per al seu
desenvolupament i no podrà tenir per objecte prestacions pròpies del contractes regulats
en la legislació dels contractes del sector públic, així com d’acord amb l’article 150 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, i per tal de fer extensius els criteris i condicions de
col·laboració als ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació de la
Mancomunitat i l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que gestiona, es fa necessària la
formalització d’un conveni d’encàrrec de gestió i col·laboració.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següent acords:
PRIMER.- Aprovar l’encàrrec a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana de la
gestió dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques
d’igualtat, immigració, joventut i habitatge.
L’encàrrec també comprendrà qualsevol altra facultat relativa a la prestació de l’esmentat
servei excepte els d’exercici de la potestat sancionadora, inspectora, reglamentària i
qualsevol altra que impliqui exercici d’autoritat, les quals queden reservades a
l’Ajuntament. La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana portarà a terme les
funcions assumides a través dels seus mitjans propis.
Aquest encàrrec no comporta la cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici.
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SEGON.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració regulador de l’encàrrec de gestió
dels serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat,
immigració, joventut i habitatge de l’ajuntament de Viladrau, el text literal del qual es troba
a l’expedient núm. X2021000014.
TERCER.- Publicar aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament als efectes
del seu general coneixement.
QUART.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a la signatura del conveni de col·laboració i
regulador de l’encàrrec de gestió i qualsevol altre document que sigui necessari per a
l’efectivitat dels acords.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a la Mancomunitat La Plana.
La proposta es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
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Intervencions: (1:44:20 a 1:45:50)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta.
13.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL 25N 2020, DIA
INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
Atès que el 25 de novembre es commemora el dia internacional per a l’eliminació de la
violència de gènere envers les dones, es proposa que l’Ajuntament de Viladrau
s’adhereixi al contingut del “MANIFEST 25N 2020, Dia internacional per a l’eliminació
de la violència envers les dones”, elaborat per la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis
de Catalunya, la Delegació del Govern a Catalunya, la Diputació de Barcelona, la
Diputació de Girona, la Diputació de Lleida i la Diputació de Tarragona, que ha estat
aprovat també per la Junta de Govern de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La
Plana, en sessió ordinària del dia 12 de novembre de 2020, que literalment diu:
“Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta
data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de
llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits
per a eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el
#NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la
societat i destruir el poder patriarcal.
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les
violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets
humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal
no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja
hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes
de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en
l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també
aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat
tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els
matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les
violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i
conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat
absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com,
segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant,
adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir
el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha
calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar mantenint els seus
desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent
en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les
restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball.
S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o
allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats
econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci
informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de violències
sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en línia està afectant a
moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències,
com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading,
han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i
assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de
resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les
víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que,
constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en
vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida
pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures.
Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i
violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien
ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les
nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat,
allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres.
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el
control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples
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campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les
violències.
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que
perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat,
precisament, quan s’ha produït el desconfinament.
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament històriques.
Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir
treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i
per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents.
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Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han
superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les
associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula
l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que
mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida digna
de les dones i les nenes.
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones
amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar.
Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot
això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant
per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment
idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha
alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a
les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el
seu victimari.
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que
un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu
responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai
per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també
còmplice en la construcció d’aquest món millor.”
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau al “MANIFEST 25N 2020, Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones”.
Segon.- Notificar la present adhesió a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La
Plana.
La proposat es aprovada per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:46:00 a 1:47:55)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta. Intervé també la Regidora Sra. Feliu.
15.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE JUNTS PER VILADRAU PER LA INSTAL·LACIÓ D’

UN PUNT DE RECOLLIDA DE CAPSULES DE CAFÈ AL MUNICIPI
Exposició de Motius :
Les capsules monodosi de Cafè han estat una veritable revolució en els últims anys.
Moltes persones han comprat cafeteres que permeten l’ús d’aquestes capsules i deixen
de costat el mètode tradicional per fer Cafè.
Habitualment estan fetes d’alumini o plàstic i en el seu interior porten el cafè, no es
consideren envasos, ja que formen part inseparable del producte i són necessàries per al
consum. Per això, no són envasos lleugers i no es poden llençar al contenidor groc
Es calcula que al llarg del 2019 s’han fabricat 60 bilions de càpsules de cafè al món. Menys
d’1% d’aquestes són compostables. Pel que fa a la resta, tres quartes parts són de plàstic i
una quarta part són d’alumini i només el 20% s’arriben a reciclar. Això implica que, al
mon, cada minut es llencen al rebuig 91.324 càpsules de cafè
A L’estat espanyol, un estudi de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo amb dades del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació recull que els espanyols van gastar prop de 40
milions d’euros al mes en càpsules de cafè el 2018
Les opcions ambientals més correctes són aquestes:
-Retornar-les al productor en cas que aquest tingui habilitats punts de recollida
-Buidar el marro de la càpsula al contenidor de la matèria orgànica , i dipositar la càpsula
d’alumini o plàstic al contenidor gris de rebuig
Fa 10 anys que el grup Nestlé va impulsar a Espanya un sistema de reciclatge de capsules
de cafè, col·laborant amb Ajuntaments i organismes municipals, es tracta d’un pla únic i
pioner que permet obtenir compost de qualitat a partir del pòsit del cafè i a la vegada,
donar una segona vida a l’alumini i al plàstic de les capsules. El sistema de recollida
selectiva de capsules de cafè Nescafé dolce Gusto i Nespresso de recollida i reciclatge va
ser un projecte pioner a Suïssa que es va a començar a implantar aquí l’any 2011,
Barcelona i la seva àrea metropolitana varen ser les primeres zones geogràfiques
d’Espanya a on es va portar a terme aquest pla. Per ser més eficients Nestlé també admet
la recollida de càpsules d’altres marques
En l’ actualitat existeixen més de 1900 punts de recollida de capsules tant fixes com
mòbils que proporcionen aquest servei a 25 milions de persones de diferents poblacions
de 38 províncies del territori espanyol.
El punt de recollida que surt si fas la consulta a la web de Nestlé posant el teu codi postal
de Viladrau son les instal·lacions de la Mancomunitat la Plana a Malla , que té un acord
amb Nestlé on trobaràs en la seva deixalleria dos contenidors , un per capsules d’alumini
i l’altre per capsules de plàstic, també son punts de recollida les deixalleries de Centelles i
Taradell
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Una empresa Catalana situada a Vilafranca del Penedès comercialitza des de fa
relativament poc temps aquest tipus de capsules de Cafè anomenades residu Cero, fetes
de material compostable que es poden dipositar en la fracció orgànica i elaborades amb
un blend de cafès orgànics/ecològics compatibles amb les cafeteres de diferents marques
del mercat
A hores d’ara a Viladrau i per desconeixement molts consumidors d’aquestes capsules no
fan el reciclatge correctament. Ni ha que ho llencen al compost i altres a la bossa blava
(envàs) i altres al rebuig
També cal destacar que al nostre poble no s’ha fet una campanya de conscienciació i
explicació de quina manera s’ha d’ eliminar aquest residu, cada vegada més generalitzat
amb aquestes màquines practiques i modernes que hi ha a moltes llars i que per
desconeixement es fa malament. El consumidor que si ho fa bé i les emmagatzema a
casa quan se’n vol despendre l’única opció que té és desplaçar-se a les instal·lacions de la
Mancomunitat la Plana a Malla , deixalleries Centelles, Taradell o en alguna botiga que
tingui punt de recollida.
Proposta de resolució
El grup Municipal de Junts per Viladrau proposa al Ple d’Aquest Ajuntament l’aprovació
dels següents Acords :
PRIMER
Demanar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Viladrau perquè urgentment s’instal·lin
dos contenidors degudament identificats , un per capsules d‘alumini i l’altre per capsules
de plàstic a l’àrea d’aportació o en el lloc que creguem mes adient per tal de facilitar que
tothom pugui llençar les capsules guardades sense tindre que desplaçar-se fora del
nostre municipi per dipositar-les per al seu reciclatge.
SEGON
Paral·lelament amb el primer punt també de caràcter urgent demanar a l’equip de govern
que faci una campanya a les xarxes socials i també amb cartells als establiment que fan
venda d’aquest tipus de capsules al nostre poble explicant la necessitat de fer bé aquest
reciclatge d’aquest residu i quin és el punt a on es pot anar a dipositar i també aprofitar
per conscienciar a la gent que comprin el cafè en capsules de matèria compostable que ja
existeixen al mercat comercialitzades, i així s’estalviarien el tindre que posar-les a part
doncs poden anar a la fracció orgànica.
TERCER
Demanar a l’equip de govern que el proveïment d’aquest tipus de capsules de cafè que es
consumeix als edificis de titularitat municipal sigui de capsules fetes únicament de
matèria compostable ja existents al mercat .
La proposta es aprovada per unanimitat
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (1:49:00 a 2:00:15)
Exposa la proposta el Regidor Sr. Argenter de JxV. Intervé el Regidor Sr. Palau,
demanant que la campanya també incentivés l’ús de capsules multi ús o l’ús de cafeteres
tradicionals, de tota manera hi votaran a favor es una proposta bona però incomplerta. El
Sr. Bosch fa una proposta d’ubicació d’aquest lloc de reciclatge. Per acabar intervé el Sr.
Argenter, proposant que s’estengui a la resta de municipis de la Mancomunitat.
Assumptes urgents
16.-NOMENAMENT REPRESENTANT A LA MANCOMUNITAT LA PLANA
A continuació l’alcaldessa informa als membres de la Corporació, que, degut a la baixa
del Regidor Sr. Tordera, cal procedir al nomenament de un nou representant de
l’Ajuntament en òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple i proposa els
següents nomenaments:
Representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La
Plana:
1er. Titular : Sra. Noemí Bastias Codina, Alcaldessa
2on. Titular: Sr. Ricard Argenter Tomàs, Regidor
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1er Suplent: Sr. Albert Bosch Puig, Regidor
2on Suplent: Sr. Victor Niubó Garcia, Regidor
La proposta es aprovada per majoria absoluta
VOTS A FAVOR (5): Sra. Noemí Bastias, Sr. Albert Bosch, Sra. Arola M. Campañà, Sr.
Victor Niubó i Sr. Ricard Argenter
VOTS EN CONTRA (0)
ABSTENCIONS (4): Sra. Margarida Feliu, Sra. Maria Formatjé, Sra. Inés Portet i Sr. Jordi
Palau.
Intervencions: (2:02:20 a 2:04:30)
La Sra. Alcaldessa exposa la proposta. Intervé la Sra. Feliu, manifestant que el grup
s’abstindrà en coherència amb la moció de censura, tal i com han fet sempre.
17.- APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS PER A MINORAR EFECTES COVID_19
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, (en
endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Atès que de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions,.
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Vista la voluntat de l’Ajuntament de Viladrau de concedir subvencions pels veïns del
municipi en els següents àmbits:
- Suporta a establiments que s’han vist obligats a tancar per l’evolució de la pandèmia
havent de fer front igualment a les despeses habituals
Vist que la LGS estableix que conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de
selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació prèvia de les Bases
Reguladores a la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusta a allò previst als
articles 17.3 i 23.2 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes Bases
Reguladores.
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Atès l’establert a la Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària
ocasionada pel Covid-19.
Per tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el
procediment de concurrència competitiva, que han de regir la concessió de subvencions
d’ajuts a establiments que han hagut de tancar per la crisis sanitària del covid-19.
Segon.- Sotmetre a informació publica l’aprovació de les referides bases durant el termini
de 20 dies hàbils, comptats a partir de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona. Així mateix, es procedirà a la publicació del present anunci al
tauler d'anuncis i a la seu electrònica municipal, de conformitat amb allò que estableix
l’article 124.2 del ROAS. En cas de no haver-hi al·legacions durant el termini d’exposició
publica, s'entendran aprovades definitivament
La proposta s’aprova per unanimitat
VOTS A FAVOR (9): Noemi Bastias Codina, Albert Bosch Puig, Arola Maria Campaña
Barceló, Victor Niubo Garcia, Margarida Feliu Portabella, Maria Formatje Bancells, Inés
Portet Blancafort, Jordi Palau Font, i Ricard Argenter Tomàs.
Intervencions: (2:04:40 a 2:12:10)
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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El Regidor Sr. Niubó exposa la proposta en la línia de continuïtat amb les targetes
d’ajuda que beneficien tant a les persones que la reben com als comerços del Municipi.
Intervé la Sra. Feliu, manifestant que hi votaran a favor tot i que creuen que al ser un
Ajuntament petit, amb empreses que coneixem directament i es podria estalviar la
burocràcia i fer ajudes directes.
18.0.- Precs i preguntes
Intervencions: (2:12:25 a 3:28:10)
Sra. Formatjé: Pregunta sobre les ajudes, alguna persona li ha comentat que se li havia
dit que es cobrarien a principis de mes i estem a dia 18 i no s’han pagat. Contesta la Sra.
Alcaldessa dient que es així però per motius administratius, aquest mes, s’ha endarrerit
una mica.
Àrea contenidors: Pregunta la Sra. Formatjé si s’ha valorat posar l’àrea de contenidors
en un espai municipal per a evitar el cost de lloguer del terreny, i també si hi ha previst fer
alguna cosa a l’àrea de contenidors de Les Guilleries, alguna mena de control. Contesta
el Sr. Bosch, sobre els estudis que es van fer per a posar-ho en algun terreny municipal i
no se’n va trobar cap que fos idònia, pel que fa a l’àrea de la Guineu no és ben be el
mateix, aquella es un àrea d’aportació, que funciona bé, i aquesta és una àrea
d’emergència Intervé també la Sra. Alcaldessa sobre els abocadors que hi ha al
pàrquing i que cal millorar.
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El Sr. Palau, demana sobre la petició que el grup de SV va presentar el 20 d’octubre
demanant els resultats dels informes sobre l’abocament de Liquats Vegetals. Contesta la
Sra. Alcaldessa, informant de les analítiques que va fer l’ACA i que s’han de
complementar, quan es tinguin tots els informes i analítiques s’informarà als veïns. Intervé
també la Sra. Feliu, aclarint que demanen tots els informes no només els de l’ACA.
Pregunta la Sra. Feliu, sobre la zona verda que hi entre la carretera i la nau de liquats
vegetals, demanant si hi ha cap canvi doncs s’han tret alguns arbres i no saben si hi ha
alguna variació. Contesta el Sr. Bosch, que s’ha presentat una remodelació de l’espai
però encara no s’ha contestat, ho estant estudiant els tècnics.
La Sra. Portet, demana sobre una instància que han vist al registre d’entrada sobre
l’acondicionament de la Carretera GI-520. Es contesta per Secretaria que s’ha passat als
tècnics municipals per a que ho informin. L’Alcaldessa contesta que no hi ha cap
problema per si volen venir a consultar-ho.
El Sr. Palau demana sobre un niu de vespes velutines que li demana una veïna de Les
Guilleries què s’ha fet. Contesta el Sr. Bosch que el niu estava en una parcel·la i es va
contactar amb el propietari i aquest se’n va cuidar i el va eliminar. El rusc es veu però
està buit i ens uns anys caurà. Si els propietaris no responen s’ha previst una partida
pressupostària per eliminar aquests ruscos.
El Sr. Argenter, fa la següent aportació:
 ACLARIMENTS :
- Junts per Viladrau va votar “ no” a la moció Presentada per Som Viladrau- ERC- AM,
titulada Transparència i informació de nous projectes de captació d’aigua per ús
comercial de l’empresa Liquats Vegetals :
Per no estar d’acord en el punt 4 de la moció en el que es demanava la substitució del
regidor d’Independents Victor Niubó com a president de la Taula de l’aigua. Perquè
s’argumentava que era incompatible perquè aquest senyor treballa a la fàbrica de Liquats
Vegetals .
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En la resta de punts esta totalment d’acord i lamenta profundament que el grup de Som
Viladrau- ERC-AM , a petició d’ Independents en la reunió prèvia al Ple, no acceptés
treure de la moció aquest punt .
- Presentar mocions al ple o Precs a l’equip de Govern
En el si del nostre grup ,Junts per Viladrau, vàrem debatre si era millor presentar
mocions al ple que serien votades , d’ iniciatives que nosaltres creiem que són
interessants per a benefici del poble, o fer-ho en format de precs, en l’apartat de precs i
preguntes de cada ple .
Aquest debat es va produir tenint en compte el que diu la Llei Reguladora de les bases de
Règim Local, llei que segurament molts ciutadans desconeixen.
Segons estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, publicat en el BOPB de 12.01.2012, les
mocions són la manifestació d’una opinió o posicionament polític dels que no se’n deriva
cap conseqüència jurídica i s’insereixen en la legitimitat d’ “expressar desitjos, aspiracions
o exhortacions sense eficàcia jurídica amb un abast retòric” (Auto del Tribunal
Constitucional núm. 135/2004).
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És a dir: que no existeix ni la més remota obligació legal per part dels Ajuntaments a
donar compliment algun de les mocions aprovades pel seu Ple.
Vénen a ser com consells, suggeriments o brindis al sol carregats de bones intencions,
però amb cap imperatiu legal que forci dur-se a terme, a diferència de les lleis que
aproven els diputats del Parlament o del Congrés.
També cal tenir en compte, com ja hem dit i expressat, allò de “ sense confiança no és
possible la governança”. I el nostre grup ja ha expressat públicament la confiança en
l’actual equip de Govern d ‘Independents Viladrau, doncs hem optat a partir d’aquest ple
que les nostres propostes les formalitzarem en format de precs ; precs que esperem i
confiem seran escoltats i tinguts en compte per l’equip de Govern .
PRECS :
El següent prec que volem fer és en relació a l’ obtenció de l’ identitat Digital per a
qualsevol persona empadronada en el nostre poble.
L'idCAT Certificat permet operar amb les administracions públiques i assegura la integritat
i la confidencialitat de les transaccions electròniques que enviem per Internet. També ens
permet , per exemple, signar documents amb totes les garanties.

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al navegador, tot garantint la
identitat a Internet i permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes
administracions com, per exemple:
1. Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
2. Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
3. Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
4. Accedir a diferents carpetes ciutadanes
5.

Permet signar digitalment qualsevol document

Per poder facilitar que l’ obtenció d’aquest certificát L’IdeCAT es pugui fer des del nostre
Ajuntament, abans hem de demanar a l’administració, en aquest cas CATCERT
(Agencia Catalana de Certificació) que ens validi com a Entitat de Registre IDCAT.
És per aquest motiu que demanem a l’equip de Govern que faci els tràmits pertinents,
perquè l’Ajuntament de Viladrau estigui dins del Registre d’ Entitats IDECAT .
Creiem que és una molt bona iniciativa que facilitarà a qualsevol Viladrauenc o
Viladrauenca empadronat en el nostre municipi l’obtenció d’aquest Certificat Digital
sense haver de desplaçar-se fora del municipi per fer el tràmit exigit.
Sra. Noemi Bastias , Alcaldessa, què us sembla la nostra proposta ?
Contesta la Sra. Alcaldessa sobre aquest tema, i les consultes fetes al Consell Comarcal
que és l’òrgan que actualment en té la competència.
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Continua el Sr. Argenter:
PREC QUE DEMANEM A L’EQUIP DE GOVERN EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA
GENERAL NÚM. 5 ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA I
TANCAMENTS DE TERRENYS I SOLARS.
El Ple de la Corporació en sessió de data 1 de març de 2010 presenta la proposta
d’aprovació inicial de l’ ordenança especial reguladora de la neteja i tancament de
terrenys i solars.
Es diu en la seva exposició, textualment :
“ Davant la necessitat de regular la neteja i tancament de terrenys i solars per tal de
mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i amb la voluntat
que aquests tancament es facin, sempre que sigui possible, amb fusta de castanyer, per
la seva implantació en el territori. “
En les intervencions el a les hores alcalde Sr. Francesc Bellvehí comenta :
“ Es tracta de tenir una eina per a obligar els propietaris dels terrenys a efectuar-ne el
tancament per tenir garantida la seguretat i, aprofitant aquesta regulació, promocionar la
fusta autòctona i recomanar que aquests tancaments es facin en fusta de castanyer.
Ordenança aprovada en aquell ple per unanimitat .
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Passats ara ja mes de 10 anys observem amb preocupació que molts dels terrenys i
solars que hi ha al municipi no compleixen aquesta ordenança i especialment el seu
article 7 que exposa :
“Article 7 1. Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de
mantenir-los amb condicions de seguretat, salubritat i ornament públic, i tenen
totalment prohibit tenir-hi escombraries, residus sòlids urbans o runes.
2. Quan el domini directe d’un terreny o d’una construcció sigui d’una persona i el
domini útil d’una altra, l’obligació la tindrà la persona que en tingui el domini útil.”
Això comporta una degradació del paisatge i de l’entorn natural en el que vivim i fa que
donem una molt pobra imatge d’un poble preocupat per la natura i el medi ambient sobre
tot a qui ens visita.
Nomes cal donar un tomb pels voltants del poble... . Si volem tenir un poble com diuen...
de postal... ara com ara, estem bastant lluny d’aquest objectiu.
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Volem demanar a l’equip de govern i especialment a la seva Alcaldessa ja que així ho
esmenta l’article 5 de la ordenança :
“L’alcalde ha de dirigir la policia urbana, rural i sanitària i ha d’exercir la inspecció de les
parcel·les, les obres i les instal·lacions del seu terme municipal i per tal de comprovar el
compliment de les condicions exigibles.”
Que amb urgència faci aquesta inspecció al nostre terme municipal i que puguem tenir
en un marge de temps molt curt totalment endreçats aquests terrenys i solars, que ara
per ara, empobreixen la imatge del nostre poble i el veïnat de les Guilleries. I que si ho
haguessin fet els seus predecessors a l’Alcaldia ara no faria falta demanar-vos la vostra
intervenció . Tenim l’ordenança i creiem que és factible i necessària la seva aplicació.
Que en penseu Sra. Noemi ?
Contesta la Sra. Alcaldessa dient que les ordenances són per complir-les i es tindrà en
compte aquest prec. El Sr. Bosch intervé dient que també nosaltres hem de complir la
normativa, i les zones verdes no estan tampoc en les condicions exigibles, primer
començarem per les franges i continuarem pels solars municipals.
El següent prec, que formula el Sr. Argenter de JxV, és per al grup de Som Viladrau –
ERC-AM
“Prec que va relacionat amb les declaracions que va fer públicament la Portaveu del grup
Som Viladrau-ERC-AM a un mitjà de comunicació local, concretament al programa de 9
TV “ Angle Obert “ , del passat dia 22 d’Octubre del 2020.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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També hi podem afegir l’ entrevista concedida al Canal Taronja, al programa “ el
Termòmetre” de data 2-12-2020
El nostre grup veu amb perplexitat i indignació que, passat ara ja més d’un any d’aquella
moció de censura, el grup de Som Viladrau segueix fent; un relat del que va passar. El
seu relat, exclusivament particular .
Veiem amb preocupació que encara es segueixen fent afirmacions que són totalment
falses i aquí i ara en aquest ple ens veiem en la necessitat de donar també la nostra
versió de com,el quan i el perquè
I qui ens veu i ens escolta pugui tenir la versió de les dues bandes, no només la versió
del grup de Som Viladrau –ERC-AM. Que per a nosaltres és totalment tragiversada ,
amb afany de menyspreu al components de la nostra llista i el que és més greu : a les
persones que ens varen votar !
Eleccions Municipals Maig 2019
Resultat : 4 regidors per Independents 4 regidors per a Som/ERC-AM 1 regidor per
a Junts per Viladrau
Decebuts pels resultants, però.... el poble ha decidit i ho acceptem amb resignació, tot i
haver estat els últims quatre anys treballant intensament per al benestar de tots els
Viladrauencs, que era la nostra intenció.
I orgullosos d'haver aconseguit fer molta feina, tot i que no se'ns ha reconegut... Així és
la política ! i així ès la democràcia !
Recordar-vos que uns mesos abans de les eleccions a iniciativa d’Esquerra, amb el vist-i
-plau del seu soci de govern (nosaltres) Junts, es va fer una reunió per intentar fer una
única llista amb els 4 partits existents al poble :ERC-Junts-Independents i Cup .
Per diferents línies estratègiques es va decidir que en aquell moment aquella única llista
no era possible.
Es va fer una altra reunió on s’intentà fer una llista entre ERC-JUNTS i la CUP i com molt
bé explica i fa públic la CUP a les xarxes, amb un cartell que diu “Juny 2019 un any de
Vida, un any de feina”, no va ser possible perquè ERC no vol una llista blanca sinó les
seves sigles davant.
Per a nosaltres això és sinònim d’afany de poder.
Donats els resultats de les eleccions sabem que hi ha quasi un pacte en
ferm d'Independents amb ERC .
Estan molt d’acord amb el programa conjunt que poden fer per als quatre anys: Fibra
Òptica, Poum, Carretera MasVidal/Liquats, Pla d’ Habitatge, Taula de l’Aigua, Jutge de
Pau , entre altres .
I la manera d'organitzar-se ( Junta d'Alcaldia,5 regidories a escollir, dedicació 50% etc .
Però l'única discrepància que fa que no es pugui tirar endavant és que Independents
demana partir l'alcaldia dos anys per cada formació i Esquerra no ho accepta( la volen
per a ells durant els quatre anys).
Això sí, proposa una Vice-Alcaldia que ofereix a Independents Viladrau, amb tasques de
representació fins al 31 de Juliol 2020, però cedir el títol d’ALCALDESSA, NO!
Ja hi tornem ! Per nosaltres altre vegada Afany de Poder!
El nostre grup veu amb molta preocupació i tristesa com s'impossibilita un govern de
majoria compost per vuit regidors que diuen que la seva màxima prioritat és el benestar
del poble de Viladrau . Som Viladrau ERC-AM diu ser la candidatura que pot oferir
diàleg i acords entre tothom…….
Nosaltres creiem fermament que es perd una oportunitat única i històrica
d'agermanament i col·laboració, perquè Viladrau sempre ha patit una divisió política de la
seva població que moltes vegades per desgracia molt sovint es transmet en les relacions
personals :O ets del meu partit, o estàs contra mi..... si estàs amb mi
copets a
l’esquena…. Si estàs contra mi…. No et dic ni Bon dia !
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Ho sé personalment per experiència pròpia . A mi i al nostre grup ens fa molta pena
aquesta actitud.
Som Viladrau com veureu més endavant està cofoia d’haver aconseguit canviar la vella
política municipal eliminant ( diu) : “crispacions i fonamentant el diàleg”
Creiem que el grup de Som Viladrau pensa més en les cadires i en el suposat poder que
donen, que no pas en el progrés i benestar de la gent del nostre poble.
Amb el que hem explicat queda demostrat . Sinó , no s'entén... vejam, FEM MEMÓRIA :
Recordeu la maniobra de Som Viladrau d’abans de les eleccions d'intentar una sola llista
?
Ara després de les eleccions i vist el resultat es torna a tenir l'oportunitat d'un govern
conjunt i de majoria, i Som Viladrau reclama poder amb la seva actitud .
No hi ha acord bàsicament perquè Som Viladrau no vol cedir l’alcaldia ni que sigui per a
dos anys. Així doncs , es troba el nostre grup en la posició de decidir qui ha de governar.
Ens convertim en la clau que pot donar estabilitat de govern.
També som informats que la senyora Margarida Feliu demana fer una reunió amb el Sr.
Jaume Tordera.
Aquesta reunió es fa a casa del senyor Tordera , on la senyora Feliu li demana el vot per
ser ella alcaldessa .
El senyor Tordera ens explica que després d’una forta discussió i retrets per ambdues
parts li deixa molt clar que si és per ell ,ella no serà alcaldessa .
Igualment li deixa molt clar que la decisió la prendrà el GRUP DE JUNTS PER
VILADRAU.
Després d'aquesta reunió el Grup de Som Viladrau va contactar amb els diferents
components de Junts per aconseguir convèncer de que son ells la millor opció .
( Uiii ! amb aquesta maniobra companys de Som, vàreu perdre la poca credibilitat que
podíeu tenir dins el nostre grup).
Això encara desferma més desconfiança en la nostra gent... L'afany de poder de Som
Viladrau no té aturador.
Alguns membres del nostre grup que tenien els seus dubtes… ara sí que ho veuen clar.
La paraula clau ara es: desconfiança . El grup de Som Viladrau ERC –AM ens genera
DESCONFIANÇA !
Així i tot el grup municipal de Junts per Viladrau decideix, en reunió tensa i difícil i per
votació ,no fer cap pacte amb les altres formacions polítiques. Sabem que legalment
donem l'alcaldia a Som Viladrau/ERC-AM perquè va ser la força més votada .
Això sí , acordem en aquesta reunió donar un marge de confiança de sis mesos ,
confiança que ja vàrem perdre l'últim any de mandat, i que us explicarem mes endavant ,
al grup de Som Viladrau.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000015

Codi Segur de Verificació: 455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11338231
Data d'impressió: 07/05/2021 10:57:27
Pàgina 30 de 36

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE VILADRAU
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://viladrau.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ì455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654ewÎ

DOCUMENT

1.- Maria Teresa CUNILLERA GIRONA (AUT) (Secretària - Interventora), 06/05/2021 12:06
2.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 06/05/2021 14:22

Ja ho veieu tot i la desconfiança tornem a donar un marge de temps.
O fem també perquè creiem que tenen més experiència que el grup d’Independents que
presenta una llista molt jove i totalment nova .
En aquests sis mesos volem valorar si tenen la capacitat de tirar endavant per si
mateixos amb el dia a dia de l'ajuntament i seguir amb els projectes que es van quedar a
mig fer, ja que són només 4 regidors en minoria per portar el pes i la feina de
l’Ajuntament.

Parlem de la Moció de Censura !

Per què ens hi adherim ?

Aproximadament tres mesos després de les eleccions se'ns presenta per part del grup
d'Independents Viladrau la proposta de presentar una moció de censura a l'equip de
Govern.
Aquesta decisió ve donada pel que passa en un ple municipal amb data 16/09 on el grup
al govern Som Viladrau no vol que el grup d'independents presenti una moció que
afavoreixi la instal·lació de plaques fotovoltaiques .
Aquest fet i la prepotència en la manera d'intentar impedir-ho de Som Viladrau fa que
reconsiderem aquesta possibilitat . Però no és l’únic motiu.
També recordar-vos que el nostre grup va donar un marge de sis mesos abans de tornar
a avaluar la capacitat d'aquest grup per poder governar el nostre poble.
Nosaltres veiem debilitada aquesta capacitat encara més si tenim en compte que l’
Alcaldessa, passats dos mesos de la seva presa de possessió (15/06) , es rebaixa la
seva dedicació a la tasca de govern de l’Ajuntament un 30% el dia 29/07 , passant del
100% al 70% . Per que ?.
Perquè entra a formar part del Consell Comarcal el dia 19/07 i destinarà un 20% a fer
de Vicepresidenta 3ª ,i Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Regim Intern i Hisenda.
Els tres regidors restants i dediquen un 20 % de feina.
Curiosament un dia després d’aquest ple municipal que hem detallat (16/09), el dia
17/09 és nomenada, Margarida Feliu, vicepresidenta de la Junta de Govern del Consorci
per a la gestió de residus urbans d’Osona.
O sigui, la cronologia dels fets és la següent :
15/06 : presa de possessió de l’ Alcaldessa dedicacio100% 30.000€ (bruts anuals)
19/07 : presa de possessió Vicepresidenta 3ª Consell Comarcal dedicació 20% 17.000€
(bruts anuals)
29/07 Reducció de la dedicació com a Alcaldessa del 100% al 70% 21.000€ (bruts
anuals)
Dedicació Ajuntament : 21.000€ + dedicació C. Comarcal 17.000€ = 38.000€
17/09 Pressa possessió del càrrec de Vicepresidenta de la Junta de Govern del Consorci
per la gestió de residus urbans d’Osona ( El consorci transfereix al C. Comarcal 22.440€
per
atendre
la
remuneració
Vicepresidenta)
El grup de Junts per Viladrau en reunió acorda finalment, després d'una extensa
deliberació, sumar-nos a la moció de Censura que presenta el Grup d’Independents
Viladrau, perquè veiem com queda demostrat que la suma de càrrecs en tant sols tres
mesos de l’actual Alcaldessa farà molt difícil un bon govern del nostre Ajuntament.
Tot i així , hi ha certa discussió de quan cal presentar-la, si en el mes de novembre o
esperar a finals d'any, que és quan es complirien els sis mesos com ja hem esmentat.
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Posat a votació del grup guanya per majoria no esperar al compliment dels sis mesos
i acceptar presentar-la conjuntament amb Independents Viladrau el passat mes de
Novembre- 2019.
COM ES GENERA AQUESTA MANCA DE CONFIANÇA
En la passada legislatura 2015/ 2019 Som Viladrau va treure 13 vots més que la nostra
formació i no vàrem dubtar ni un moment en fer alcaldessa la seva cap de llista Sra.
Margarida Feliu. No vàrem pactar absolutament cap condició especial . Per què?. Perquè
li teníem confiança.
Ja hem manifestat en la nostra intervenció a propòsit dels pressupostos 2021 que “
SENSE CONFIANÇA NO ES POSSIBLE LA GOVERNANÇA”
Creiem fermament que tots dos grups junts podíem fer molta feina per al benefici del
nostre poble com així va ser.
Però malauradament a poc a poc, aquesta bona sintonia la vàrem començar a perdre
i aquesta pèrdua de confiança es va accentuar l’últim any de Govern.
Veient la poca implicació del grup de Som Viladrau per tirar endavant el dia a dia per una
banda i constatar que se'ns amagaven decisions i reunions que s'havien de consensuar i
no eren comunicades, varem constatar que no se’ns tenia en compte, que el nostre soci
de govern ens deixava de banda.
Un exemple clar i demostrable és que moltes de les reunions de govern setmanals
només es feien amb tres regidors dels cinc possibles.
L'alcaldessa de Som i els dos regidors de Junts . I aquest malestar va ser comunicat i
debatut a les reunions del nostre grup .
i novament , per majoria es, va decidir acabar la legislatura sense trencar el pacte,
perquè el més important eren tirar endavant els projectes que beneficiessin el nostre
poble. Ara la paraula clau segueix sent
“ DESCONFIANÇA”.
Sincerament no veiem el grup de Som Viladrau-ERC-AM capaç de tirar endavant el dia
a dia de l’Ajuntament sabent de el gran retall de dedicació de l’ Alcaldessa i dubtant molt
de la implicació de la resta de membres -com hem exposat- i amb l’experiència que ja us
hem explicat de l’últim any de govern conjunt .
Cal recordar-vos que abans de governar veníem d’una legislatura on teníem un paper
destacat a l'oposició .
Una oposició constructiva, però a l'hora ferma on es van aprovar projectes bons i altres
no tan bons, com la reforma de la Plaça Major i l'ampliació de la fàbrica de Liquats.
Projectes que el nostre grup creia que es podien fer d'una altra manera i per això vàrem
presentar en el seu moment les al·legacions pertinents.
Al·legacions totes elles desestimades amb el vot d'un govern compost per Alternativa
Viladrau i ERC .
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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Sí ERC !! . Això cal recordar-ho. ERC també estava al govern amb la cartera de Medi
ambient.
I amb el seu vot negatiu varen sumar-se a desestimar les al·legacions presentades per
Convergència a la aprovació inicial de l’ ampliació de la fabrica de Liquats Vegetals.
Al·legacions que parlaven d’ impacte ambiental,de recursos d’aigua i la necessitat que
aquell projecte passés el procés d’ Avaluació Ambiental, com sí ho estat ara el projecte
de perforació de pous . ERC les va desestimar totes elles votant en contra.
I malauradament, ara paguem les conseqüències d'aquelles decisions : soroll, pudor,
aigua, carretera, etc.
La reacció de Som Viladrau a la Moció de Censura
El nostre grup us vol fer saber públicament que estem molt dolguts pel tracte rebut del
grup de SOM VILADRAU-ERC –AM fins al dia d’avui. Tot hi haver governat conjuntament
amb vosaltres durant tota una legislatura (quatre anys) , tot i haver obert moltes portes de
les diferents institucions i conselleries anant a demanar els diners necessaris per tal de
poder fer les inversions més urgents se’ns ha menystingut.
Perquè com molt bé deia la nostra ex Alcaldessa Sra. Margarida Feliu a tot arreu on l a
poetàvem deia : “Perdoneu, però jo sóc nova, no tinc experiència, no he estat mai en cap
Ajuntament”.
I ho vàrem fer amb la responsabilitat que la feina desenvolupada era en benefici del
poble, del nostre poble , de tota la gent de Viladrau ,ens hagués votat o no.
Varem haver de pendre que prendre decisions valentes i difícils ,com aturar obres
il·legals i mai varem calcular si la decisió ens restaria vots….o critiques personals, com
així va ser. Viladrau per davant de tot !!
La vostra reacció a la moció de censura va ser i segueix essent, desprès de més d’un
any, del tot desproporcionada sorprenent, antidemocràtica , vergonyant i a la vegada
còmica !!
Primer s’organitza una campanya en contra de la persona: Sr. Jaume Tordera . No del
Grup. Una maniobra a la desesperada .
Recordeu els que ens esteu escoltant que la moció la presenta el Grup Independents
Viladrau, no nosaltres !!
No trobeu brut i estrany que només s’ataqui a una sola persona i no al grup ?
Vareu veure pel poble alguna pancarta en contra de la portaveu d’ Independents Sra.
Basties ?? O del grup d’Independents Viladrau ??
Ni una oi ? . No ho trobeu curiós ??
No s’intueix una mà que encén el foc i que mica en mica com si res hi va tirant
branquetes perquè no s’apagui?
Sí, el senyor Jaume Tordera era el cap de llista i regidor i per tant portaveu del nostre
grup municipal.
Per tant , és totalment fals, mantida que el senyor Tordera prengués cap decisió política
personal envers primer a la proclamació o no de l’ alcaldessa i segon amb la moció de
censura .Coms’ ha afirmat públicament en diferents mitjans pel grup de Som Viladrau i
per boca de la seva portaveu .
Estem farts d’escoltar que es falta a la veritat quan el grup de Som Viladrau deixa sentir
el seu relat .
Les decisions polítiques que us han portat ara a estar asseguts ara a la banda de
l’oposició les va pendre el Grup de Junts per Viladrau, amb responsabilitat ,perquè volem
el millor per Viladrau i les va comunicar el seu representant electe Sr. Jaume Tordera .
Tot ha estat una maniobra per intentar dividir encara més al poble.
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Heu provocat per tots els mitjans reobrir la trinxera de l’enfrontament i no ho heu
aconseguit .
Recordeu el que dèiem: “ O estàs amb mi o estàs contra meu . El xai amb pell de llop.
Recordem ara les paraules de la campanya electorald’ ERC –AM
l’any 2011:
El context de crisi en què es troba el país i el municipi exigeixen, des del punt de vista
d'ERC-AM que s'uneixin esforços i es deixin de banda els enfrontaments i les picabaralles
estèrils que han protagonitzat la política municipal durant els últims quatre anys.
La candidatura, encapçalada pel Sr. Hèctor Bayarri, està disposada a fer de mediador
entre les postures enfrontades de les dues altres candidatures, per trobar el necessari
consens per tirar endavant polítiques que ajudin els veïns de Viladrau a superar la crisi i
millorar les seves condicions de vida.
També us volem llegir un paràgraf d’una carta que va dirigir el grup de Som Viladrau a la
població demanant el vot en aquestes passades eleccions.
La tinc aquí . Com podeu veure hi surt la foto de la seva candidat ; diu així, aquest
paragraf :
“Com a alcaldessa he tingut l’honor aquests quatre anys de representar el nostre poble.
Diumenge votarem i m’agradaria que decidissis el teu vot amb tota llibertat.
Sé que ho faràs i que valoraràs la feina feta.
Saps que nosaltres sempre pensem en positiu i que no anem contra ningú.
Quatre anys viscuts intensament, en el que estic especialment satisfeta d’haver canviat la
vella política municipal, eliminant crispacions i fonamentant el diàleg constructiu, ……”
ELIMINANT CRISPACIONS I FONAMENTNANT EL DIALEG CONSTRUCTIU
Som Viladrau –ERC-AM abanderats per la reconciliació política del nostre poble.
Encomiable !!
Potser ara son paraules molt poc creïbles, falses i buides desprès de veure com ha
anat tot plegat i més si afegim el que us expliquem a continuació
Tres pancartes amb ofenses personals a un càrrec electe; una davant de casa seva,
l’altra al veïnat de les Guilleries i la més espectacular a les dependències de
l’Ajuntament -que encara governàveu-. , 1 manifestació recollida de firmes, síííí, això sí ,
aquesta és la veu i l’ expressió lliure del poble .
Redéu! , només us va faltar cremar un ninot com van fer amb el molt honorable president
Puigdemont la veu siii però nomes la dels vostres incondicionals !!
Unes setmanes després van aparèixer els cartellets, per sota la porta o a la bústia, a casa
de diferents companys de partit d’un suposat grup de veïns emprenyats que ens volien fer
molta por.
Deien el següent :
Alerta veïns veïnes desenganyats, el resultat d’aquestes darreres eleccions demostren
que a Viladrau Juntsx Cat som molts.
C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat
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Amics fatxendes Tordera i filla, molt pocs. Els hi hauria de caure la cara de vergonya.
Per un Viladrau millor els volem fora. No a l’exercici de la política d’amiguisme i
d’interessos propis.
Benvolguts veïns emprenyats; el que dèiem: democràcia ! així és la política i així és la
democràcia. Amb el vostre tarannà de missives nocturnes sota la porta ... de veritat ,ens
vareu fer més que por... molta pena !!
ARA TOCA Fer Memòria :
Recordeu qui va guanyar per majoria de vots les eleccions en la legislatura 2015 ??
Recordeu qui tenia més vots i que finalment no va governar perquè Junts i Som van
pactar ??
…. No eren ells el Govern legítim com reclama ara Som Viladrau ??
I recordeu quina lliçó de democràcia ens varen donar
a tots acceptant, no
sense reaccions lògiques, la pèrdua del poder tot i ser la força més votada??
Democràcia senyors de SOM VILADRAU !
DEMOCRÀCIA !!
Com hem dit abans això és la politica i aixi es la democràcia
Des de la Moció de Censura el nostre grup ha estat callat,seguint treballant per al nostre
poble i fent costat, en el que podem ,al Grup d’Independents Viladrau , com també ho
vàrem fer amb el grup de Som durant quatre anys.
Però aquesta vegada sense ser part del Govern, sense cap cartera, sense cap cadira , no
la necessitem, per que ? Perquè així ho va decidir el nostre grup .
Volem demostrar que des de l’oposició si hi ha bona voluntat i confiança- la paraula
màgica- de qui governa també es pot treballar, recalquem .. el més important és
VILADRAU.
Hem estat entomant totes les barbaritats que s’han dit per les xarxes, però veiem amb
indignació que passat ja un any de la moció , el grup de Som Viladrau segueix intentant
reobrir aquella trinxera que qualificàvem de l’enfrontament , fent un relat públic fals, el seu
relat .
Mireu, al final qui menteix tant acaba creient que diu la veritat.
Tornem a recordar-vos que la clau de la governabilitat ens la vàreu lliurar vosaltres
impossibilitant de fer un pacte democràtic i constructiu.
Per això hem volgut donar la nostra versió dels fets i ho hem fet on creiem que s’ha de
fer. No a les xarxes, no a la televisió on no hi ha marge de rèplica, ho fem aquí ,al Ple
Municipal que és l’òrgan màxim de debat d’un Ajuntament democràtic.
Democràcia senyors
de
SOM
VILADRAU
Repetim: “aixó és la
política
i així és la Democràcia”
Ara passem de la paraula DESCONFIANÇA A LA PARAULA DEMOCRÀCIA !!
Per a Esquerra Republicana això ès democràcia :
-15 de Maig 2020 Malda (Urgell) . Moció Censura que presenta Independents MaldaAM llista vinculada a Esquerra Republicana i la Cup.
Moció aprovada que fa alcaldessa Anna Salla, que ha defensat que la moció respon a
una acció de responsabilitat política i democràtica.
-30 de Maig 2020 Ponts (Noguera). Moció de censura, que presenta ERC i independents
Ponts x Cat
Moció aprovada que fa alcaldessa Soles Carabasa, que defensa la moció dient que
pretén sumar per créixer avançar i construir un Ponts millor…
-12 de Juny 2020 Cervera . Moció de censura que presenta Erc , la Cup e Independents
SIF.
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Moció aprovada, Alcalde Joan Santacana. La justifica dient que després de guanyar les
eleccions 2019 va intentar pactar amb Junts xCat per formar govern de forces
sobiranistes però aquets van decidir fer- ho amb Socialistes i Independents SIF. Per
aquest motiu ha justificat tirar endavant amb la moció per fer fora Junts xCat, perquè si
aleshores l’entesa no va ser possible , al cap d’un any tampoc.
Tres mocions. Totes presentades per ERC en el mes de maig i en plena pandèmia !!!
Queda demostrat , senyors de Som Viladrau , que la moció de censura és una eina més
a disposició dels partits quan es té responsabilitat política i democràtica .
Arribat a aquest punt, com ja hem dit al començament, volíem fer un prec al grup de Som
Viladrau :
Si tant dieu que us estimeu aquest poble....
Si encara creieu que nosaltres Junts per Viladrau no representem els vots que vàrem
tenir en les passades eleccions com heu fet públic reiteradament....
Si us plau, deixeu de banda les rancúnies ,els retrets i el menyspreu que ens seguiu
demostrant al grup de Junts .
Viladrau us necessita !!
El nostre poble es mereix que vosaltres també penseu en qui us va votar.
Us vàren votar perquè treballéssiu intensament per fer un Viladrau pròsper i un poble
amb futur.
El Grup de Junts per Viladrau us demana que us asseieu a dialogar amb el grup
d’Independent Viladrau per tal de formar un govern fort de coalició .
Encara hi sou a temps, sabem que teniu ganes de treballar per al bé comú dels
viladrauencs en aquests moments tan difícils que ens ha tocat viure .Ara més que mai
tots ens necessitem i tots hem de posar-hi el coll. Ningú és prescindible.
Està molt bé tenir Vicepresidència al Consell Comarcal,i encara mes ,potser, una
diputada que representi la comarca .
Però qui us va votar ho va fer perquè treballeu per al progrés , el benestar i el futur de
Viladrau i això, senyores i senyors de SOM Viladrau es fa des d’ aquest Ajuntament.
Per acabar i recordant les paraules que va dir la portaveu de Som Viladrau ERC-AM , al
seu discurs de comiat com a alcaldessa en el ple de la Moció de Censura i dirigides a un
regidor com ella al Sr. Jaume Tordera, portaveu del Grup de Junts per Viladrau
:'“Ens veurem a l’infern !!!”
Això no, Sra. Margarida Feliu !! Si hem de lluitar per alguna cosa, aquesta....és un bon cel
per a tots !!!
Nosaltres els volem dir….

C/ Balcells i Morató, 3 – Tel 93 884 80 04 – 17406 VILADRAU (Girona)
www.viladrau.cat - E-mail: ajuntament@viladrau.cat

ÒRGAN

EXPEDIENT

ACTA_PLE

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ

X2021000015

Codi Segur de Verificació: 455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654e
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_11338231
Data d'impressió: 07/05/2021 10:57:27
Pàgina 36 de 36

SIGNATURES

Ì455a008d-5700-462e-8a8b-5a7ccfe0654ewÎ

DOCUMENT

1.- Maria Teresa CUNILLERA GIRONA (AUT) (Secretària - Interventora), 06/05/2021 12:06
2.- NOEMI BASTIAS CODINA (TCAT) (Alcaldessa), 06/05/2021 14:22

Companys d'Independents Viladrau, Companys de Som Viladrau , dèieu que sou la
candidatura que pot oferir diàleg i acords entre tots , que penseu en positiu i que no aneu
en contra de ningú . Doncs això s’ha de demostrar.
Si de veritat us estimeu Viladrau … no podeu donar l’esquena a la gent que no pensa
com vosaltres i no podeu seguir alimentat la divisió del nostre poble .
Per una Catalunya D’INDEPENDENTS ,
Tots SOM importants
i JUNTS ho aconseguirem .
Moltes gràcies per la vostra atenció”
La Sra. Feliu, contesta que el tema de mocions del grup de JxV s’ha votat per unanimitat,
i no es de somni es demanen coses concretes, tot i que entén que ara ho faran tot a
través de precs. Tema ordenança ha de ser fusta de castanyer, es complicat fer-ho i pel
que fa a lliçons de democràcia a ERC poques, el discurs hauria estat més fàcil si hi
hagués hagut tot el grup i ara la gent està més preocupada per la Covid, per les eines
digitals, i per Viladrau. Nosaltres només teníem dues línies vermelles l’aigua i el Poum, no
els càrrecs. I si mira les coses que el grup d’ERC vota a favor de moltes coses, sempre
es mira per Viladrau, i el que s’ha de fer és debatre sobre quin és el model.
El Sr. Argenter confirma que també les seves línies vermelles són l’aigua i el poum i això
ho saben l’equip de govern.
Per acabar la Sra. Alcaldessa comenta que sempre el grup de IV-IdV sempre va dir que
s’entendrien amb el tema de l’aigua, per a ells també es un tema prioritari.
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La Sra. Campañà, informa sobre la incidència del Covid a Viladrau, recordant el que
diuen les autoritats sanitàries: mascareta, higiene de mans i distància.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Signat electrònicament,

