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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE SETEMBRE DE 2016

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona
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Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 8/2016
Data: 02/09/2016
Horari: 19,00 hores
Lloc: Sala de Plens
ASSISTENTS:
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors i Regidores:
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Manel Bastias Rosell (L’A)
Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Míriam Clopés Coll (L’A)

A Viladrau, essent les dinou hores del dia dos de setembre de dos mil setze, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes
de l’ordre del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de 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 en la pàgina web municipal i
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demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut
i disponibilitat de poder-se contrastar.
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre del
Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge s’expressa
en hores, minuts i segons.
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1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 01/07/2016.(0:00:01 a 0:00:35)
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat
per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, l’Alcaldessa pregunta si algun membre de la
Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 1 de juliol
de 2016 que s’han distribuït amb la convocatòria.
Les actes queden aprovades per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
2.-DONAR COMPTE DECRES I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins a
la data (Decrets del 111 al 165 de 2016).
En relació a la documentació enviada, es pregunta als Regidors si tenen alguna pregunta
a formular.
Intervencions:
(0:00:40 a 0:15:32)
L’Alcaldessa comenta que en un futur es podria estudiar la possibilitat de fer comissions
informatives abans del Ple per a estudiar les propostes o mirar les resolucions amb més
calma.
El Sr. Bosch del grup de L’A, demana sobre el Decret 128, que surt com a rebutjat.
Explica la Sra. Alcaldessa que es tracta d’un decret que resolt demanar una subvenció a
l’ACA per les obres de millora aprovades, però que es va haver de modificar. El Decret
es va aprovar però per un tema informàtic surt com a rebutjat. Es mirarà el què ha passat.
També el Sr. Bosch, pregunta pel Decret 129 que aprova definitivament les contribucions
especials del C/ Rectoria i on surten les previsions però no s’ajusta al que hi havia previst
al Pressupost. L’Alcaldessa contesta que això és una previsió, ja que encara no s’ha
adjudicat l’obra i de fet la liquidació final de les contribucions especials es farà quan es
liquidi l’obra.
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Pel que fa al Decret 161, demana el Sr. Bosch perquè una factura de 149,20 € pagada a
l’Hostal Bofill per unes despeses de Trails de Fonts del Montseny, està a la partida
d’ajudes a Entitats. L’Alcaldessa contesta que es tracta d’una errada, ja que aquesta
factura s’ha de comptabilitzar a la partida d’altres festes, això ja s’ha dit a comptabilitat i
es canviarà. Així mateix l’Alcaldessa explica alguns canvis en la forma d’atorgar ajudes
a les entitats que no serà directament a les entitats sinó a alguna de les activitats que facin.
En aquest mateix sentit el Sr. Bosch demana sobre la negativa de l’Ajuntament a pagar
la quota de soci a l’Associació d’Amics del Montseny. L’Alcaldessa explica que l’equip
de govern no entén que l’Ajuntament hagi de ser soci de cap entitat o bé ho ha de ser de
totes; el que es farà és comprar les monografies i col·laborar en la festa que organitza
aquesta entitat a Viladrau però no pagar una quota de soci.
3.- DONAR COMPTE ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I INFORME
LLEI DE MOROSITAT 15/2010 DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DE 2016.S’ha donat compte a tots els Regidors de l’estat d’execució del Pressupost corresponent
al primer semestre de l’any.
En compliment de l’establert als articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol es dona
compte al Ple de l’informe emès en data 25 de juliol de 2016, per la intervenció en relació
al compliment dels terminis previstos en la llei per a l’aprovació i pagament de les
obligacions de l’entitat, durant el primer semestre de 2016, i quin resum es correspon al
següent:
1ER. TRIMESTRE 2016:
Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el primer trimestre 2016 dins
el termini legal

320

293.130,48

93,91

Resta de pagaments

21

19.025,42

6,09

Pagaments totals durant el trimestre

341

312.155,90

100

Obligacions pendents en les qual s’està incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre

2

566,21

2ON. TRIMESTRE 2016:

Nombre

Import

%

Pagaments realitzats durant el segon trimestre 2016 dins
el termini legal

314

225.766,28

99,39

Resta de pagaments

2

1.383,03

0,61
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Pagaments totals durant el trimestre

316

227.149,31

Obligacions pendents en les qual s’està incomplint el
termini legal a la data de tancament del trimestre

3

795,21

100

Les factures pendents es corresponen a les següents:
Primer trimestre: Són factures de Fecsa-Endesa que ells carreguen directament al compte
de l’Ajuntament:
Endesa.................................................... 446,89 €
Endesa.................................................... 119,32 €
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Segon Trimestre: A més a més de les factures d’Endesa del trimestre passat, les quals
s’han d’anul·lar ja que les han facturat de nou amb factura electrònica, i una factura de
l’ACM que es carrega en compte.
Endesa................................................... 446,89 €
Endesa................................................... 119,32 €
ACM........................................................229,00 €
S’adjunten els llistats corresponents.
Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans
competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la
Generalitat.
Intervencions:
(0:16:00 a 0:43:30)
L’Alcaldessa explica els informes presentats. El Sr. Bosch demana sobre la partida de
manteniment de Coll de Borderiol. L’Alcaldessa explica les converses que han tingut
amb la tècnica de la Diputació, ja que aquesta subvenció és l’últim any que es dóna i la
intenció és que aquest mes de setembre es concreti el què s’ha de fer, tant a l’aparcament
com als camins estratègics.
També el Sr. Bosch demana sobre la partida d’altres festes populars, on ja s’ha superat
la previsió que hi havia en pressupost. L’Alcaldessa contesta que aquesta és una partida
que junt amb la de la Festa Major i la Fira de la Castanya hi ha un desgavell important, i
des de fa anys hi ha factures que corresponen a un any i es paguen l’any següent. Ens
agradaria poder acabar amb aquesta pràctica i que les factures es paguin l’any que es fa
l’activitat. Per l’any vinent es vol separar aquesta partida amb les activitats esportives i la
resta d’activitats de festes.
Per últim el grup de L’A, demana explicacions sobre les partides de serveis tècnics, de
les dietes de Regidors, les previsions de l’obra de l’estació de bombeig a Les Guilleries i
sobre la modificació de crèdits a la partida de redacció del POUM.
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Per part de l’Alcaldessa es dóna explicació sobre les qüestions plantejades i s’informa
també sobre les reunions que s’efectuen per la redacció del POUM, a les quals hi assisteix
també un representant de L’A, el Regidor d’Urbanisme Sr. Tordera, l’Alcaldessa i els
tècnics municipals i que es fan cada 15 dies el dilluns al matí.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2015.Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement per la
Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública, mitjançant
edictes al BOPG núm. 105 de 2 de juny de 2016, al tauló d’edictes de la Corporació i a la pàgina
web municipal, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada conforme, es
proposa als reunits l’adopció del següent
30/09/2016 ALCALDESSA

ACORD:
PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants dels
mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de despeses i d'ingrés
tots ells corresponents a l'exercici de 2015, que a nivell de resum ofereixen el resultat que s'indica
annex.
SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura de
Comptes pel seu examen i fiscalització.
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ANNEX
1.1. De la pròpia entitat local
1.2.
- El balanç, amb un actiu i un passiu de 7.652.579,05 €.
- El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 369.915,64
€.
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent detall:







Crèdits inicials .....................................................1.739.000,00 €
Modificacions de crèdit ......................................... 943.563,26 €
Crèdits definitius..................................................2.682.563,26 €
Obligacions reconegudes .....................................2.330.418,33 €
Pagaments realitzats.............................................2.224.579,04 €
Obligacions pendent de pagament ..........................105.839,29 €

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent detall:







Previsions inicials ................................................1.739.000,00 €
Modificacions de crèdit ..........................................943.563,26 €
Previsions definitives...........................................2.862.563,26 €
Drets reconeguts nets ...........................................2.326.242,73 €
Recaptació neta ....................................................2.115.000,04 €
Drets pendents de cobrament..................................211.242,69 €
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c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 216.271,87 €.
-

La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre.

2. Documentació complementària

Margarida Feliu Portabella

-

L’acta d’arqueig.

-

Les certificacions de cada entitat financera.

-

La conciliació bancària.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
5.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE VILADRAU.Per acord del Ple es va aprovar la convocatòria de la contractació del contracte de concessió
administrativa per a la gestió de la Llar d’infants municipal “Les Paitides” de Viladrau,
mitjançant procediment obert – contracte no harmonitzat. Havent-se publicat la convocatòria,
instruït l´expedient de selecció de contractista entre les diverses empreses licitadores presentades
i ateses llurs proposicions, i d’acord amb la proposta de la Mesa de Contractació, quina Acta
s’incorpora per aquest òrgan com a part justificativa del present acord, donant-se aquí per
reproduïda i unint-se’n còpia en les seves notificacions als licitadors, ES PROPOSA ALS
REUNITS L’ADOPCIÓ DEL SEGUENT

-

ACORD
Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de concessió administrativa per a la
gestió de la Llar d’infants municipal de Viladrau a la l’empresa i pel preu que s’indica,
amb subjecció a les determinacions dels Plecs de Clàusules aprovats i a les
determinacions i condicions del conjunt de la seva oferta presentada, que son contingut
contractual del mateix:
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2.1. De l’entitat local
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Servei:

“Gestió de la Llar d’infants municipal “Les Paitides” de Viladrau.

Empresa adjudicatària

CRISTINA ALIER BAGARIA amb DNI 33.959.570-R

Preu:

64.400,00 € /ANY

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
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Intervencions:
(0:44:10 a 0:47:25)
La Sra. Alcaldessa explica com ha anat la licitació i el fet que la nova adjudicatària es
subroga el personal que treballa a la Llar d’infants fins ara.

6.- APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL
PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE VILADRAU.Un dels principis generals de l’actuació urbanística que determina el Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, consolidat
amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer (en endavant
TRLUC), en el seu article 8.1, és el de garantir i fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació de la ciutadania en els processos urbanístics de planejament
i de gestió.
El Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, en el
seu article 105 estableix:
“Programa de participació ciutadana en el procés de planejament
105.1 Les administracions competents per a la formulació del pla urbanístic poden
acordar, en qualsevol moment anterior a l’acord d’aprovació inicial, l’aprovació i
publicació del programa de participació ciutadana, de conformitat amb el que estableix
l’article 22 d’aquest Reglament.
105.2 L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana és obligatòria en
el cas de formulació o revisió del pla d’ordenació urbanística municipal, i es pot acordar
prèviament o simultàniament a la publicació de l’avanç del pla.”
El programa de participació ciutadana és també objecte de l’article 59.3.a) del TRLUC, i
s’aplica en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació,
per tal de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en
els processos de planejament i de gestió tal com disposa l’article 8 del TRLUC.
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L’Ajuntament de Viladrau considera fonamental la participació dels ciutadans i
ciutadanes per a definir les polítiques públiques i, en concret, el planejament integral i
estratègic del territori.
El present programa de participació ciutadana estableix el procés de participació en la
formació del nou Pla d’ordenació urbanística municipal.
Per tot això, es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. Aprovar el programa de participació ciutadana promogut per l’equip redactor
del POUM de Viladrau.
SEGON. Publicar aquest acord mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de
Girona, al tauler d’anuncis i seu electrònica municipals, per tal que el programa pugui ser
objecte de consulta pública. La consulta es podrà portar a terme per mitjans telemàtics a
la seu electrònica de l’Ajuntament de Viladrau www.viladrau.cat i personalment, a les
oficines municipals C/ Balcells i Morató, 3, de Viladrau, en hores d’atenció al públic.
TERCER. Facultar la Sra. Alcaldessa per a la signatura de la documentació que calgui
per a l’efectivitat del present acord.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la
totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
7.- PROPOSTA APROVACIÓ ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE
GÈNERE D’OSONA.Vist l’acord adoptat pel Consell Comarcal d’Osona en data 29 de juny de 2016, pel qual s’aprova
el Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere d’Osona (2016-2020), i considerant la necessitat de que el
mateix sigui d’aplicació també al nostre Municipi, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau al Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere
d’Osona (2016-2020).
SEGON.- Donar-ne compte al Consell Comarcal d’Osona.

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)
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8.- PROPOSTA APROVACIÓ ADHESIÓ AL PLA COMARCAL PER A
L’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE
GÈNERE.Vist l’acord adoptat pel Consell Comarcal d’Osona en data 29 de juny de 2016, pel qual
s’aprova el Pla Marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona
(2016-2020), i considerant la necessitat de que el mateix sigui d’aplicació també al nostre
Municipi, es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau al Pla marc d’igualtat per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere a Osona (2016-2020).
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SEGON.- Donar-ne compte al Consell Comarcal d’Osona.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

9.- PROPOSTA APROVACIÓ CREACIÓ FITXER REGISTRE D’INTERESSOS.L’Ajuntament de Viladrau disposa de diferents fitxers amb dades de caràcter personal
creats amb anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades. Actualment es fa necessària la creació d’un fitxer per al tractament
de dades de caràcter personal dels càrrecs electes de la Corporació, creació que ve
motivada per canvis que es produiran en el sistema de tractament de la informació.
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord
de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter
general.
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer Registre d’interessos, de titularitat de
l’Ajuntament de Viladrau, en els termes següents:
1.- Nom del fitxer: Registre d’interessos
2.- Finalitat i usos: Compliment de les obligacions establertes a l’art. 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’art. 11.1b i 56 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
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Registre de les activitats i béns dels càrrecs electes de l’Ajuntament. Identificació,
seguiment i control de possibles incompatibilitats. Informació pública. Compliment de
les obligacions de transparència.
3.- Persones o col·lectius afectats: Càrrecs electes de l’Ajuntament
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat
5.- Procediment de recollida de dades: Formularis
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI/NIF o document
substitutori, signatura, activitats i negocis, lloc de treball, cos / escala, categoria / grau,
propietats o possessions, inversions / patrimoni, hipoteques, crèdits / préstecs / avals,
subsidis / beneficis, compensacions / indemnitzacions
7.- Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8.- Cessions: Publicitat en els termes establerts per les lleis reguladores del Registre i la
Llei de transparència
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Ajuntament de Viladrau
11.- Unitat responsable: Secretaria
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació,
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Viladrau
13.- Nivell de seguretat: Mitjà
SEGON.- S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici
efectiu dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les
mesures de seguretat de nivell mitjà exigides per la normativa. El detall de les mesures i
la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (7): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i els 3 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (0)

Intervencions:
(0:49:33 a 0:52:05)
10.- PROPOSTA CONCESSIÓ CASTANYA I PELLÓ DE PLATA – FIRA DE LA
CASTANYA 2016.Antecedents:
Per l’Alcaldia es dóna compte de les propostes que hi ha sobre la taula:
-

Per part de l’Alternativa es va proposar els Sagals d’Osona o el CAL,
coordinadora d’associacions en llengua catalana.
Per part de l’equip de govern es proposa el club Super 3, i l’entitat del Pare Manel.
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Per ambdues parts s’explica el perquè aquestes associacions són mereixedores d’aquest
guardó i com a primera opció els reunits estan d’acord en atorgar la castanya de plata al
Club Super 3 perquè aquest any fa 25 anys de la seva creació.
Pel que fa al pelló de plata que s’atorga a una persona, hi ha les següents opcions:
-

L’Alternativa proposa el Sr. Carles Cases, músic i al Sr. Esteve Rovira, director
de cinema.
Per part de l’equip de govern es proposa al Sr. Quim Masferrer, com a imatge del
procés independentista i el Sr. Vadó Lladó, del programa Fricandó Matiner.
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Atès que es mantenen les opcions proposades, es posen a votació les propostes i s’acorda
per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 2 Regidors de CiU i dels 2 Regidors d’ERC,
atorgar el pelló de plata al Sr. Quim Masferrer, la resta de regidors s’abstenen.
Es mantenen les opcions presentades pel cas que els guardonats no puguin assistir a l’acte.
Intervencions:
(0:52:05 a 1:07:00)
11.- MOCIÓ D’ERC PER ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA
ÒPTICA.EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’accés a les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries
per a àmbits tant diversos com l’educatiu, l’empresarial o l’oci.
Atès que les companyies de telecomunicacions tenen plans de desplegament que venen
determinats exclusivament pel retorn econòmic de la inversió feta i que sovint els entorns
rurals queden exclosos d’aquests desplegaments de fibra òptica.
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Atesa la necessitat que té el nostre municipi que es faci un desplegament de fibra òptica i
es doni servei a institucions, empreses i als veïns i veïnes.
Atesa l’existència del Consorci local Localret, que entre els seus objectius està el
“desplegament de les xarxes de telecomunicacions i l’equilibri territorial d’aquest
desplegament” i l’assessorament als municipis en l’àmbit de les telecomunicacions.
Atès el contracte de telecomunicacions fet per la Generalitat on es deixa la porta oberta
que els Ajuntaments puguem aprofitar-nos del desplegament fet per l’operador
adjudicatari amb unes condicions estipulades.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Viladrau
proposa d’adopció dels següents
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ACORDS
Primer. Instar les principals companyies de telecomunicacions a presentar els seus plans
de desplegament al municipi i negociar amb elles accelerar-lo per tal de tenir servei de
Fibra Òptica abans d’un any.
Segon. Que el govern municipal estableixi les sinergies necessàries amb el Consell
Comarcal, la Diputació, el Consorci Localret i la Generalitat de Catalunya per fer més
atractiu el desplegament de Fibra Òptica al nostre municipi.
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Tercer. Que el govern municipal valori la possibilitat d’altres formes de desplegament
de Fibra Òptica al municipi, contactant amb operadors locals i estudiant les diferents
implicacions que pot tenir el consistori en aquest desplegament.
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya a potenciar el desplegament de la xarxa de
fibra òptica en tot el territori català, així mateix com potenciar aquest desplegament
gracies als contractes de servei que te aquesta amb diferents operadors de
telecomunicacions.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, la Diputació i el Consorci
Localret.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
VOTS A FAVOR (6): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i 2 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (1) El Regidor Sr. Bosch de L’A.

12.- MOCIÓ DE CIU PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL I ADIF UN
SERVEI DE RODALIES DE QUALITAT.En l’àmbit de la mobilitat és sabut que, la planificació realista, la bona organització i la
gestió eficient de les xarxes i serveis de transport són la resposta ineludible per a garantir
la competitivitat social i econòmica de les conurbacions i una referència de la qualitat de
vida en aquests territoris. No hem d’oblidar que el dret a la mobilitat s'ha convertit en uns
dels elements centrals per a garantir la igualtat d'oportunitats de la ciutadania i oferir
fiabilitat als fluxos i moviments de persones i mercaderies. Així doncs, el sistema de
transports ha d'assolir l’objectiu de garantir, conjuntament, la qualitat de vida i
l'accessibilitat dels seus ciutadans, amb la cohesió social i la competitivitat de la seva
estructura econòmica.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, necessiten que el transport públic s’adapti a la
demanda de mobilitat creixent entre les ciutats i pobles catalans. És aquesta mancança la
principal raó d'un ús insostenible del cotxe per fer desplaçaments, fruit dels greuges que
presenta el sistema català com ara els retards crònics, el mal funcionament de la
maquinària o el mal estat de les vies.
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Atès que el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha presentat un
requeriment previ a l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) pel mal estat
de la infraestructura ferroviària de Rodalies a Catalunya, a través del qual es demana que
es portin a terme les inversions que han de permetre posar la infraestructura ferroviària
en les condicions adequades perquè la Generalitat pugui prestar amb fiabilitat els serveis
ferroviaris.
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Ateses les deficiències de la infraestructura per la falta d'inversió d'Adif, on
dels 306 milions del pla d'inversions pactat el 2013 que identificava les carències de la
xarxa i planificava les actuacions per corregir-les i les quantificava en termes econòmics
i temporals (2014-2016), només el 4% d'elles estan en servei. El 22% s'estan executant o
ja estan contractades i el 74% estan en fase de projecte o pendents.
El Grup Municipal de Convergència proposa al Ple de la corporació els següents
ACORDS
PRIMER. Sumar-nos als milers de queixes presentades pels ciutadans per les
deficiències que presenta aquest servei de Rodalies d’Adif.
SEGON. Exigir al govern de l’Estat espanyol un calendari per escrit dels treballs que
mostri el compromís, aquest cop ineludible, de dur a terme les obres tants anys
reivindicades.
TERCER. Denunciar els reiterats incompliments d’Adif i el Govern espanyol que
provoquen un servei deficient de transport públic.
QUART. Reclamar al Govern espanyol que actuï amb immediatesa per fer front a un
sistema de mobilitat del segle XXI on es faci front als problemes generalistes.

27/09/2016 SECRETARIA

Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per unanimitat, amb el vot a favor
de la totalitat dels Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres
de dret de la Corporació, amb el següent resultat:
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CINQUÈ. Donar coneixement dels acords a Adif, al Govern espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).

13.- PRECS I PREGUNTES

VOTS A FAVOR (5): Els 2 Regidors d’ERC, els 2 Regidors de CiU i 1 Regidors de L’A.
VOTS EN CONTRA(0):
ABSTENCIONS (2):Els Regidors Bastias i Bosch de L’A.

(1:08:25 a 1:38:55)
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El Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, demana sobre la dissolució de l’Entitat Urbanística de
Conservació de la Urbanització Les Guilleries. L’Alcaldessa contesta que està com estava.
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El Sr. Bastias, del grup municipal de L’A. comenta que l’arboretum es troba en força mal estat.
Per l’Alcaldessa es contesta que donarà avís a la brigada.
El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, comenta que li sobta bastant que no es pregunti
sobre la paralització de les obres de l’empresa Liquats Vegetals, Decret 106/2016. El Sr. Bosch,
contesta que no s’ha preguntat perquè aquest Decret es va passar pel Ple passat. La Sra.
Alcaldessa explica sobre la paralització d’obres que es comenta i que fa referència al fet de que
es van fer 2.000 m2 d’obra que no estaven contemplats en la llicència concedida, i per tant aquest
fet va provocar que s’emetés informe tècnic i en base al mateix es parés l’obra. Però no només
això sinó que ara aquesta setmana hem hagut de tornar a parar les obres pel fet que han fet una
carretera, que tampoc estava contemplada en la llicència. Per això es pregunta: com és que la gent
fa coses abans que se’ls doni la llicència? Per part nostra si es pot donar hem de ser ràpids però el
que no pot ser és que es facin les coses sense haver demanant llicència i no pot ser que estem
emprant tants diners públics, tants esforços públics en revisar les obres d’una empresa privada
que ja té els seus tècnics.
El Sr. Bosch, manifesta que el grup de L’A, entén que la feina de l’Ajuntament és anar de la ma
d’aquesta empresa tant important, sense perjudici de que se’ls exigeixi que demanin les llicències
com qualsevol altra empresa i amb això demana si les empreses que treballen en locals municipals
tenen també tots els permisos i la documentació en regla, per evitar competències deslleials.
En relació als temes plantejats, contesta el Sr. Tordera, de l’equip de govern, sobre el tema de
Liquats Vegetals, els quals en quan a l’activitat que realitzen han tramitat un annex 3, quan ells
mateixos han reconegut que tenen previst passar a 6 o 7 línies i s’estima que tindrà un increment
del sistema productiu de mes de 300 t/dia la qual cosa implica tramitar un annex 1 que vol dir
que ja no és l’Ajuntament el que té la competència per a donar l’activitat sinó la Generalitat, medi
ambient, l’ACA, etc. No és l’Ajuntament que posa pegues són ells mateixos que no tramiten les
coses com cal, en aquests moments nosaltres ja no podem intervenir ja passa a ser competència
de la Generalitat.
Per últim la Sra. Alcaldessa comenta que aquest tema sortirà en futurs Plens, és un tema que
estarà sobre la taula, i se’n anirà parlant però l’important és que l’Ajuntament vetlli pel bé públic,
i en aquest sentit s’ha fet una reunió amb els paletes sobre les llicències d’obres que explica com
funcionarà. En quan al tema de les activitats que es realitzen als locals municipals explica que
aquestes activitats han d’abonar les taxes establertes d’acord amb les ordenances aprovades.
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 20’40 hores. Signant la
present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.

Viladrau, 5 de setembre de 2016
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