
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Llista de Propostes 

 

1.- SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL 21 DE DESEMBRE DE 2017 

 

Atès el que disposa l’article 26 de la Llei orgànica del Règim Electoral General i als 

efectes del que estableixen els articles 27.5 i 101.2 de la mateixa llei, es realitza el sorteig 

dels membres de la Mesa electoral que s’ha de constituir el proper dia 21 de desembre de 

2017, amb el resultat següent: 

 

PRESIDENT:  

1ER. VOCAL:  

2on. VOCAL:  

1er. Suplents de President:  

2on. Suplent de President:  

1er. Suplent de 1er Vocal:  

2on. Suplent de 1er. Vocal:  

1er. Suplent de 2on. Vocal:  

2on. Suplent de 2on. Vocal:  

 

2.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 

PER LES OBRES DEL CARRER RECTORIA 

 

Antecedents de fet: 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 04/03/2016, va aprovar 

provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials 

per l’execució de l’obra municipal ordinària anomenada “Reparació del Carrer Rectoria” 

Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOPG núm. 57, 

de data 23/03/2017 i al tauler d’edictes de la Corporació per un termini de 30 dies hàbils.  

Com que no s’hi van presentar reclamacions i, d’acord amb el que estableix l’article 17 

del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aquest acord va esdevenir definitiu. 

Una vegada executades totes les obres, el cost real de l’obra, d’acord amb l’informe de 

la direcció de l’obra, és de 129.504,82 €, per la qual cosa correspon repercutir en 

concepte de contribucions especials l’import de 103.775,48 € 

NO s’ha modificat l’import de l’aprovació provisional ja que tot hi que hi va haver una 

baixa del 6’4% aquest mateix import és el que ha tingut d’increment d’obra per 



 

 

l’ampliació de la superfície d’intervenció en uns 66,50 m2, segons consta en l’informe 

tècnic de data 16 de novembre de 2017. 

 

Fonaments de dret: 

L’art. 33.4 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, disposa que, una vegada finalitzada la realització de 

les obres, es procedirà a senyalar els subjectes passius, la base i les quotes individuals 

definitives, girant les liquidacions que procedeixin i compensant com a lliurament a 

compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 

 

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Reparació del Carrer Rectoria” per 

import de 135.654,22 € a repartir de la manera següent: 

- Cost obres:   129.504,82 € 

- Direcció obres: 6.149,40 € 

Total despeses: 135.654,22 € 

Aportació Ajuntament 23,50%...............  31.878,74 € 

Contribucions especials 76,50 €........... 103.775,48 € 

 

Segon.- Aprovar la liquidació individual definitiva que consta a l’expedient i notificar-la 

als subjectes passius amb el corresponent peu de recursos. 

 

 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE 

L'ESPAI MONTSENY 

 

ANTECEDENTS 

  

Mitjançant Providència de l’Alcalde s’ha acordat iniciar l’expedient administratiu per a la 

contractació del serveis de l’Espai Montseny que són necessaris per la gestió de 

l’equipament municipal.  

 

Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat. 

S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 

de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.  

 

FONAMENTS DE DRET 

 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva  2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 



 
 
 
 
 
 

 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la 

Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el Ple. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació dels serveis de l’Espai Montseny, mitjançant 

procediment obert,  amb varis criteris d’adjudicació, per un import de licitació de 

240.000,00 €, i 50.400,00 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 

21%. 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de 

regir la contractació del serveis. 

 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de 
contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de 20 dies naturals a 
partir de l’endemà de la publicació al BOPG i al perfil del contractant per que es puguin 
presentar les proposicions per part dels interessats.  
 

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de 

contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant1: 

 

Presidenta: La Sra. Margarida Feliu Portabella, Alcaldessa  

Substitut: Sr. Jaume Tordera Homs 

Vocals La Sra.  Maria Formatjé Bancells o regidor en qui delegui 

 El Sr. Marc Armengou Ríos  de comunicació. 

 La Sra. M. Teresa Cunillera Girona secretària de l’Ajuntament 

  

Secretari:  Una funcionària de la Corporació. 

 

Cinquè.- Comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors, del 2018 al 

2021, de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

Sisè.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de 

contractació i traslladar les invitacions a les empreses proposades. 

 

                                                

 



 

 

Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 

davant l’Ajuntament de Viladrau, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós 

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos 

mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 

29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

  

4.- PROPOSTA CANVI DE DIA PLE ORDINARI 

 

 

 

5.- MOCIÓ DE “L’ALTERNATIVA VILADRAU” PER A REGULAR L’ACCÉS A L’ENTORN 
RURAL AL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 

1. Viladrau és un municipi amb gran afluència turística per la seva ubicació, a l’interior del Parc 
Natural del Montseny, amb el Matagalls i amb diferents paratges de valor i interès natural com 
a atracció turística.  
 

2. El turisme a Viladrau és una de les principals fonts de riquesa del teixit empresarial del 
municipi, i es considera que té un comportament estacional concentrat en els mesos d’estiu i 
tardor. Durant els mesos d’estiu es caracteritza per basar-se amb habitants de segona 
residència que tenen un vincle d’arrelament al poble, amb una convivència i integració 
notables. Per altra banda, el turisme a la tardor es basa amb visitants de cap de setmana amb 
un comportament molt divers, atrets pel paisatge i pels fruits que el boscos produeixen durant 
aquest període. 

 

3. Durant els caps de setmana de setembre i octubre arriben a Viladrau gran quantitat de 
persones amb vehicles particulars, que tenen per objectiu accedir a un entorn rural de 
titularitat privada (boscos i camps) per a recol·lectar productes com castanyes o bolets. 

 

4. Aquest fet explicat en el darrer apartat, comporta un seguit de problemes i preocupacions als 
viladrauencs que es descriuen a continuació: 

 

 La manca de zones d’aparcament dels vehicles en zones limítrofes entre el 
poble i l’entorn rural fa que els visitants estacionin incorrectament dificultant la 
circulació, creant així problemes de seguretat i convivència. 
 

 El desconeixement dels visitants sobre la propietat i l’ús de l’entorn rural 
provoca confrontacions, furts i danys en finques particulars. 

 

 La manca de presència d’agents informatius, com podria ser la Guarderia del 
Parc Natural del Montseny en determinades zones del municipi, i el dèficit 
d’agents de seguretat en relació a la quantitat de gent que es concentra a 
l’entorn, provoca que sovint el visitant tingui un comportament poc adequat 
sense ser-ne coneixedor. 

 

 La neteja i manteniment d’aquests espais particulars on s’hi exerceix un ús 
públic tolerat recau sobre els propietaris de les parcel·les. 

 



 
 
 
 
 
 

 

A fi i efecte de que l’Ajuntament de Viladrau promogui la sensibilització del problema entre 
els diferents actors, es pugui dotar d’eines de treball i comunicació de cara la tardor 
vinent, i aprovi una regulació a través d’ordenances municipals, l’Alternativa de Viladrau 
proposa prendre els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Que ES CONSTITUEIXI UNA TAULA DE TREBALL FORMADA PER 
REPRESENTANTS DELS AGENTS IMPLICATS (AJUNTAMENT, PARC NATURAL DEL 
MONTSENY, ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS I ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS) EN UN 
TERMINI MÀXIM DE 2 MESOS 
 
Segon. Que ES PRENGUI EL COMPROMÍS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE PARTICIPAR 
ACTIVAMENT EN LA REGULACIÓ DE L’ACCÉS I L’ÚS DE L’ENTORN RURAL AL MUNICIPI 
DE VILADRAU 

 


