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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT EL DIA 27 DE JULIOL DE
2021
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2021000006
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de juliol de 2021
Hora d’inici: 20:00
Hora de fi: 21:33 h
Sessió celebrada amb suport i enllaç telemàtic https://youtu.be/4KzgDnpdxWg
Hi assisteixen:
Jordi Camps Vicente, Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Margarita Solé Ferrer, 1a Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Enric Gual Viñas, 2n Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Francesc Baltrons Lloveras, 3r Tinent Alcalde (JUNTSxCAT-JUNTS)
Gerard Morgado Mateu, Regidor (JUNTSxCAT-JUNTS)
Pere Raset Miquela, Regidor JUNTSxCAT-JUNTS)
Lluis Galobart Vilamitjana, Regidor JUNTSxCAT-JUNTS)
Anna Clapés Gómez, Regidora (VST-ERC.AM)
Romà Budallé Jubero, Regidor (VST-ERC.AM)
Eva Trias Soler, Regidora (VST-ERC.AM)
Francesc Jesús Becerra Ramírez, Regidor (SV-CP)
Javier Baeza Jansa, Regidor (SV-CP)
Antoni Esqué Rubiol, Secretari
Han excusat la seva presència:
Eva Madrenys Biarnés, 4a Tinent Alcalde
Abans de començar la sessió es guarda un minut de silenci per la mort de l’ex-regidor
de l’Ajuntament Sr. Ramon Garriga Ribas,
ORDRE DEL DIA
1.- ACTES
1.1.- Aprovació acta Ple ordinari celebrat el dia 01.06.2021
2.- URBANISME
2.1.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, per la concreció de
l'ús aqüícola dins els usos permesos en sòl no urbanitzable, clau 14
2.2.- Aprovació provisional de la modificació del PGOU de Vidreres per incorporar l'ús del
circuit de motocròs en sòl no urbanitzable
3.- CONTRACTACIÓ
3.1.- Modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària per la incorporació del
servei de recollida en diumenges, no contemplada en el veïnat de Terrafortuna en
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temporada alta i incorporació al servei de gestió d'esporga amb contenidor específic al
veïnat d'Aiguaviva
3.2.- Pròrroga del contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes
de Vidreres
3.3.- Aprovació pròrroga contracte de serveis recollida de residus i neteja viària
3.4.- Manteniment de la delegació d'atribucions a l'Alcaldia en matèria de contractació
4.- RECURSOS HUMANS
4.1.- Atorgament de la compatibilitat al Sr. Jaume Torroella Cuenca per exercir l’activitat
de professor associat amb dedicació parcial a la Universitat d Girona (UDG)
5.- FESTES LOCALS
5.1.- Aprovació dies Festes Locals a Vidreres per a l'exercici 2022
6.- DECRETS ALCALDIA
7.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
8.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
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1.0.- ACTES
1.1.- Aprovació acta Ple ordinari celebrat el dia 01.06.2021
L’Alcalde llegeix la proposta, que es transcriu a continuació,
“L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’acta corresponent a la
sessió ordinària de Ple celebrada el dia 01.06.2021”
Intervencions
No se’n produeixen
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels dotze membres presents a
la sessió i que per dret integren la Corporació.

2.0.- URBANISME
2.1.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, per la
concreció de l'ús aqüícola dins els usos permesos en sòl no urbanitzable, clau
14
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L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació
“I . ANTECEDENTS
DOCUMENT

DATA

Projecte d’obres d’activitat agrària dedicada al cultiu d’algues
Informe del Dept. d’Agricultura sobre consulta relativa a
l’activitat de cultiu d’algues
Document d’avanç pla per a la concreció d’usos permesos en
SNU Claus 13 i 14
Sol·licitud avaluació impacte ambiental Dir. Gen. Polítiques
Ambientals
Informe de Secretaria
Escrit OTAA informant que la modificació està sotmesa a
avaluació ambiental simplificada
Document Ambiental estratègic redactat per Serpa
Document Avanç Pla per a la modificació del PGOU concreció
ús aqüícola SNU clau 14
Informe arquitecte municipal aprovació avanç pla
Sol·licitud al Dep.de territori de declaració de no existència
d’efectes significatius sobre el medi ambient
Informe ambiental estratègic Dept. de Territori
Document d’aprovació inicial redactat SSTT municipals
Informe arquitecte municipal sobre document d’aprovació inicial
Informe- proposta de secretaria-intervenció

17/9/2018
4/7/2019
10/12/2019
20/12/2019
5/1/2020
6/2/2020
4/12/2020
20/1/2021
12/2/2021
12/2/2021
18/5/2021
25/6/2021
25/6/2021
7/7/2021

i la normativa d’aplicació que es descriu seguidament:
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II. LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost
— Els articles 17 a 28 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril d'Avaluació Ambiental de Plans i
Programes de Catalunya.— La Disposició Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol,
de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
— L'article 66 bis de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions publiques de Catalunya.
— Els articles 17 a 28 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
— Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol
— L'article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bas es de
Règim Local.
Tingui's en compte al seu torn la Legislació sectorial aplicable reflectida en els
documents tècnics.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta
en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació pel Ple, per majoria absoluta del
3
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nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i
47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal de Vidreres PER CONCRETAR L’ÚS AQUICOLA DINS DELS USOS
PERMESOS EN EL SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI CLAU 14, amb la
documentació tècnica i administrativa que integra l’expedient segons relació detallada
en els antecedents. Es proposa un nou redactat de l’article 245 de les normes
urbanístiques del Ple general d’ordenació urbana de Vidreres, amb el text següent:
Article 245.

Condicions d’ús

1.

Ús principal:
- L’ús dominant serà l’agrícola.

2.

Ús compatible:
- L’ús compatible serà el ramader (menys les granges de purins)
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L’ús aqüícola , en tota la Clau 14 excloent els sòls de protecció especial pel
planejament Territorial. Pera la seva implantació serà necessària l’aprovació d’un
Projecte d’actuació específica o un pla especial que haurà de tenir en compte:
Vincular l’admissió d’aquest ús a la suficiència de recursos hídrics per al
desenvolupament de l’activitat.
Establir mesures relatives a la prevenció de la contaminació davant l’abocament
accidental de les aigües residuals, eventuals creixements explosius d’algues que
poguessin afectar lleres públiques, mesures de foment de l’autoconsum energètic i
d’estalvi del consum d’aigua.
Establir paràmetres genèrics per a aquest tipus d’instal•lacions (ocupació, dimensions,
alçades admeses, pavimentació, etc.) coherents amb el caràcter rural del seu possible
emplaçament. Preveure la utilització de materials i colors harmònics amb l’entorn tant
en les edificacions com en la pavimentació. Els edificis auxiliars hauran d’adoptar una
tipologia tradicional, amb coberta a dues aigües i teulada amb tipologia de teula àrab.
S’hauran de preveure les mesures preventives i correctores necessàries per minimitzar
els impactes ambientals que puguin derivar-se de la seva implantació i requeriran
d’informe preceptiu del Departament de Cultura.
3.

S’admeten condicionats els següents usos:
-

Un habitatge relacionat amb l’explotació rural
Allotjament rural
Restauració
4
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Docent (educatiu)
Sòcio-cultural
Serveis tècnics (instal·lacions)
Estació de servei de carreteres

Segon. Obrir un període d'informació pública durant QUARANTA-CINC DIES, estant a
la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, , mitjançant
anunci en l’e-tauler, el Butlletí Oficial de la Província de Girona , Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i en el diari “ La Vanguardia” i en el diari “ El Punt” . Durant
dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho
perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. El termini comptarà des
de la última publicació en qualsevol dels mitjans esmentats.
Tercer. Acordar la suspensió de llicències, llicències de parcel•lació, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal•lacions o ampliació
d’activitats o usos concrets, i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes
per la legislació sectorial dins l’àmbit d’aquesta modificació puntual, d’acord amb el
plànol que s’annexa a l’expedient.
El termini de suspensió és d’un any, prorrogable a dos anys.
Mentre estigui suspesa la tramitació de procediments i l’atorgament de llicències , en
aplicació del què estableix la Llei d’urbanisme, es poden tramitar els instruments o
atorgar les llicències fonamentats en el règim vigent que siguin compatibles amb les
determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per la
naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament,
una vegada definitivament aprovat.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
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Quart. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments
l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi.
Cinquè. Efectuar, igualment, les consultes que procedeixin a les Administracions
Públiques afectades i al públic interessat.
Sisè. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials :
- Agència Catalana de l’Aigua
- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
- Serveis Territorials a Girona. Departament de Cultura.
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Si el Dictamen que la Comissió elevi al Ple coincideix amb l'anterior proposta, el que
subscriu informa, en compliment de l'article 54 del Text Refós de les Disposicions
Legals Vigents en Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, que dit Dictamen s'adequarà a la Legislació aplicable.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent”
Intervencions.
5
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El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, fa un prec en el sentit de quin
és el número de finques afectades, molt concret en l’àmbit de la U.A. 14. Demana que
es practiqui una notificació individualitzada als propietaris de les finques afectades.
Respon l’Alcalde que la intenció és informar als propietaris. En aquest tema l’equip de
govern hi està d’acord.
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que en contra té el
freàtic exhaurit. No està en contra d’aquestes actuacions si hi ha més riquesa
hidràulica.
Contesta l’Alcalde que no és una explotació de diverses hectàrees, i manifesta que es
comptarà amb la participació de la UDG, l’IRTA, en aquestes iniciatives l’Ajuntament
ha d’acabar decidint si es poden portar a termes aquestes explotacions aqüícoles a
Vidreres o no. Està pensat perquè es puguin fer aquestes investigacions, on vindran
aquestes diverses universitats, que investigaran al nostre municipi el que pertoqui
respecte aquestes algues.
Continua dient que si hi hagués després un tema ambiental, segurament que no ens
trobaríem en aquesta situació de poder tirar endavant aquesta modificació, que no es
pogués tirar endavant aquesta modificació de sòl urbanitzable en clau 14 , sinó que
des de la Generalitat ja els ho haguessin dit. Per tant es troben en una situació que la
Generalitat, des del Departament d’Agricultura els van dir que havien de seguir
aquests procediments. Per tant és el que fan, tenint en compte quins són els recursos
hídrics del nostre municipi i explica que es pot disposar d’un centre d’investigació, a la
llarga, a Vidreres en relació a aquest tipus de plantes i el que això pot representar pel
municipi.
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Intervé el Sr. Secretari per dir que la modificació implica un nou redactat de l’article
245 de les Normes Urbanístiques en les que es garantirà la suficiència hídrica . O
sigui, les pròpies normes obliguen a que es disposi de suficients recursos hídrics, una
pròpia limitació respecte la proposta que s’està tractant.
Respon l’Alcalde dient que la proposta va en aquesta línia.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb nou vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS – Srs. Regidors/es Jordi Camps Vicente, Margarita Solé Ferrer,
Enric Gual Viñas, Francesc Baltrons Lloveras, Gerard Morgado Mateu, Pere Raset
Miquela, Lluis Galobart Vilamitjana ) i SV-CP (Srs. Francesc Jesús Becerra Ramírez,
Javier Baeza Jansa) i 3 vots en contra (VST-ERC-AM, Srs./es Anna Clapés Gómez,
Romà Budallé Jubero, Eva Trias Soler) dels dotze membres presents a la sessió dels
tretze que per dret integren la Corporació.

2.2.- Aprovació provisional de la modificació del PGOU de Vidreres per
incorporar l'ús del circuit de motocròs en sòl no urbanitzable
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Antecedents.-
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Amb data d’1 de desembre de 2020 es va acordar pel Ple municipal l’aprovació
inicial de la modificació puntual de referència.
S’ha donat compliment a l’acord en tots els seus extrems: informació pública,
audiència als interessats, comunicació als municipis veïns i sol·licitud
d’informes als organismes sectorials indicats en l’acord.
El resultat i conclusions es recullen en informe de l’arquitecte municipal que es
reprodueix íntegrament acte seguit:

INFORME SERVEIS TÈCNICS
Identificació: Aprovació provisional de la Modificació Puntual del PGOU de
Vidreres, PER INCORPORAR L’ÚS DE CIRCUIT DE MOTOCROS ENTRE ELS
USOS PERMERSOS EN UNA PARCEL.LA DEL MUNICIPI
INFORME:
La Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Vidreres va ser aprovat per la
Sessió de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de febrer de 2003 i
publicat en data 4 de juny de 2003.
L’Ajuntament de Vidreres va tramitar el Pla Especial urbanístic d’ordenació del circuït
de motos “El Carbonet” que va ser valorat per la Comissió d’Urbanisme de Girona en
la sessió de data 20 d’abril de 2017.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://vidreres.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Tot i que la Comissió acordà denegar l’aprovació definitiva, en la part justificativa del
mateix s’indicava que el motiu de l’acord era que l’ús d’activitat de càrting, circuits de
motocròs, etc...tot i ser usos compatibles amb el sòl no urbanitzable segons el Text
refós de la LLEI D’Urbanisme, no ho són respecte al planejament urbanístic municipal
vigent.
L’article 197.3.k de la normativa urbanística del PGOU de Vidreres prohibeix en
caràcter general “ Les activitats de càrtings, circuits de motocròs camps de golf, minigolf, parcs aquàtics, o similars” per tant l’objectiu de la modificació serà en el citat
article 197.3.k en referència a l’ús de circuits de motocròs mantenir com a ús prohibit
en sòl no urbanitzable excepte en la parcel.la on històricament hi ha hagut aquest ús.
La resta de usos prohibits previstos en el citat article no són objecte d’aquesta
modificació puntual sinó que serien objectiu en una hipotètica revisió del planejament
general.
L’article 224 de la normativa del PGOU de Vidreres és el que defineix quins són els
usos permesos en la clau urbanística on es situa el circuit de motocròs.
Per tant l’objectiu de la modificació serà incorporar l’ús de Circuit de Motocròs en una
parcel.la del municipi on històricament s’ha utilitzat com a tal.
En data 1 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la
modificació puntual, es va exposar a ’informació pública per un mínim d’un mes i es va
sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
- ACA
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- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació..
- Serveis Territorials a Girona. Departament de Cultura.
- Protecció Civil. Departament d’Interior. Serveis territorials a Girona..
Duran el termini d’exposició pública no s0’ha rebut cap al·legació.
Respecte als informes sectorials:
- ACA, informe favorable, en data 13 de gener de 2021
- Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, informe favorable en data 26 de febrer de 2021
- Serveis Territorials a Girona. Departament de Cultura, informe favorable en
data 27 de maig de 2021.
- Protecció Civil. Departament d’Interior. Serveis territorials a Girona, informe
favorable, en data 8 de juny de 2021
CONCLUSIONS
• Les competències de la formulació d’aquesta modificació puntual del PGOU,
venen regulades per l’art. 76 en relació al 96 del DL 1/2010 de la Modificació del
Text Refós de la Llei d’urbanisme, la tramitació es realitzarà d’acord amb els
articles 85.1 del mateix Decret; la documentació i determinacions per la
modificació puntual venen determinades per els articles 117 i 118 del Decret
305/2006 que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
• Que la proposta modifica els articles 197 I 224 del PGOU de Vidreres
• Que el document que es presenta conté la informació necessària d’una
modificació puntual.
• En conseqüència, tenint en compte que no s’han rebut al·legacions, s’han rebut
els informes sectorials de forma favorable i no s’aprecia cap vici de nul•litat de
planejament i llevat dels drets de propietat, això és el que s’informa als efectes
que s’estimin oportuns sense perjudici de millor dictamen, a fi i efecte que es
procedeixi a la aprovació provisional de la Modificació Puntual.
• Que la tramitació s’ajustarà a lo indicat en l’article 86bis del RD 1/2010 pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
En conseqüència, tenint en compte que no s’aprecia cap vici de nul·litat de
planejament i llevat dels drets de propietat, això és el que s’informa als efectes que
s’estimin oportuns sense perjudici de millor dictamen, a fi i efecte que es procedeixi la
tramitació de l’aprovació provisional de la Modificació Puntual.
Fonaments de dret
- Els articles 3, 8, 57 a 59 i 73 a 100 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
- Els articles 22, 23, 64 a 76 i 99 a 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, en el que no s’oposi al
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
- L’article 22.2.c) i 47.2.II) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
- Pla d’ordenació urbanística municipal del municipi de Vidreres
Vist l’informe-proposta de Secretaria.
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Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió informativa única, en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal, si procedeix,
l’adopció dels següents dels següents
A CO R DS:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del Pla general d’Ordenació urbana de
Vidreres per incorporar l’ús de circuit de motocròs entre els usos permesos en una
parcel·la del municipal.
Pel que fa referència a les modificacions del text de les normatives urbanístiques
vigents, els articles determinats en la present modificació son:
Article 197.

Usos permesos i usos prohibits

L’establiment de qualsevol ús autoritzat comportarà l’obligació d’adoptar les mesures
necessàries per evitar la degradació de la naturalesa i per aconseguir una
integració total en el medi, garantint en tot moment la conservació dels elements
naturals, de la flora, la fauna i el paisatge.
Per això caldrà estudiar d’una manera detallada la captació d’aigua potable, la
depuració de les aigües residuals, l’eliminació dels residus, la idoneïtat dels accessos
i la conservació i restauració de les masses arbòries.
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Els usos permesos es regularan específicament per a cada tipus de sòl no
urbanitzable.
Encara que els usos prohibits o incompatibles són els que no s’indiquen
explícitament a cada categoria i tipus de sòl, amb caràcter general queden prohibits
els usos següents:
 Ús d’habitatge plurifamiliar.
 Ús comercial, excepte el vinculat al servei de les carreteres.
 Ús d’oficines i serveis.
 Ús hoteler (els hotels, apart-hotels o similars, menys les residències rurals,
cases de colònies, turisme rural,...).
 Ús recreatiu (discoteques, sales de festa, locals recreatius o similars).
 Ús industrial, amb l’excepció de granges i explotacions forestals
 Magatzems i dipòsits de material no relacionats amb l’ús agrícola, ramader i
forestal de la finca.
 Garatges, excepte els d’ús particular al servei dels habitatges o explotacions
agràries.
 Abocadors d’escombraries i de residus industrials, cementiri de cotxes o
similars.
 Les activitats extractives d’àrids.
 Les activitats de càrtings, circuits de motocròs camps de golf, mini-golf, parcs
aquàtics, o similars. L’ús de circuit de motocròs serà permès a la parcel.la on
actualment ja existeix, a la finca de Cal Carbonet, i caldrà tramitar el
corresponent pla especial per a la seva ordenació i execució.
 L’exposició de caravanes, materials de construcció, etc.
ll.

Usos que suposin la contaminació de les aigües o de l’atmosfera.
 La situació d’un fossar que s’utilitzi de dipòsit de cadàvers d’animals.
 Granges de purins.
9
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Article 224.

Condicions d’ús

Ús principal:
 L’ús dominant serà el forestal.
2. Ús compatible:
 L’ús compatible serà l’agrícola.
 L’ús agrícola només s’admet limitat als conreus dins la zona forestal, en
aquelles superfícies destinades en la data d’executivitat de la Revisió del
PGOU a aquests ús, sense que aquestes superfícies puguin ser augmentades
en perjudici de les masses arbòries actualment existents.
3. S’admeten condicionats els següents usos:
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Un habitatge relacionat amb l’explotació forestal
Allotjament rural o forestal
Restauració
Docent (educatiu)
Sòcio-cultural
Serveis tècnics (instal·lacions). En casos excepcionals i fonamentalment
lligats a les explotacions forestals.
L’ús de circuit de motocròs serà permès a la parcel.la on actualment ja existeix,
a la finca de Cal Carbonet, i caldrà tramitar el corresponent pla especial per a la
seva ordenació i execució.
Els usos docent (educatiu), sòcio-cultural, estaran admesos sempre que
siguin activitats relacionades amb l’ús forestal i amb activitat de protecció i
promoció de la natura i el medi ambient.
El titular i/o propietari es comprometrà a la conservació de les construccions i
del seu entorn per tal que reuneixi unes condicions adequades de seguretat,
de salubritat i d’ornat públic.
L’admissió d’altres usos compatibles per mitjà d’un Pla Especial restarà
condicionada a la consideració d’utilitat pública o d’interès social, sempre que
es justifiqui la necessitat d’emplaçar aquests usos en el medi rural d’acord i
seguint el procediment que estableix l’article d’aquestes normes que parla
de les condicions de les edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o interès
social.
Aquesta justificació es farà en base un estudi que contempli:
 L’im pacte paisatgístic i ambiental i els efectes territorials de la seva
implantació.
 Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.

Segon. Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació urbanística
Municipal de Vidreres, abans decret a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona,
amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.
Seguint l’expedient els seus tràmits “
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta Que el seu grup
votarà en contra en relació a aquesta proposta. Més que res perquè aquesta proposta,
10
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tal com ha dit el Senyor Alcalde, s’ha intentat diverses vegades i en diverses ocasions,
des d’Urbanisme, ja se’ls ha dit l’afectació que tenia en el medi natural.
En aquest sentit entenen que l’Ajuntament si que vol ajudar l’associació, o bé que es
mantingui l’activitat a l’espai existent. Poden entendre-ho però realment el vestit no
s’ha de fer a mida d’una cosa irregular, sinó que ha de ser al contrari. Si hi ha una
cosa irregular s’ha de cercar la solució i traslladar l’activitat a on sigui factible, sense
que afecti el medi.
Continua dient que el seu grup no està en contra de l’activitat sinó que creuen que és
contrari portar a terme aquesta activitat en l’emplaçament actual. Un circuït de
motocròs implica accés motoritzat de les persones que competeixen, de les persones
espectadores, de la gent organitzadora, de les persones que acudeixen a la zona de
Caulès, etc. pugui gaudir d’un espai d’accés a les persones a un espai natural, que
posteriorment una vegada legalitzat hi haurà organització de públic, o tema d’entrades,
tema de consumicions tipus bar, potser vindrà edicions d’altre estil, tipus cars o
similars, que consolidarà l’activitat. Aquestes activitats s’intenten consolidar i
connectar amb la xarxa de carreteres, en polígons industrials o en zones mes properes
a carreteres.
El seu grup votarà en contra perquè creuen que la solució no és legalitzar-lo i deixarho a on està sinó que s’hauria de cercar una alternativa per tal que segueixi l’activitat
però en un emplaçament adequat, i són del parer que l’actual no és un emplaçament
adequat.
Intervé el Sr. Alcalde en resposta al regidor per dir-li que aquesta activitat està
consolidada i hi està implantada des de fa més de 20 anys . És una activitat que s’ha
portat a terme des de fa més de 20 anys, i fins i tot potser des de fa 30 anys, quan els
joves de Vidreres hi anaven amb la seva bicicleta i es passejaven pel circuit de
motocròs, les pujades i les baixades. L’única cosa que s’ha de fer és legalitzar les
instal·lacions, que tenen un funcionament des de fa molts anys, potser més de 30
anys, que aniríem a parar a un espai que queda apartat. Com tothom sap el fet que hi
hagi un circuït de motocròs sol generar molèsties, però en l’emplaçament actual
poques vegades generen sorolls, llevat els cassos puntuals que el vent porti el soroll
de les motos en direcció al casc urbà, però això es dona en poquíssimes vegades,
Continua dient que el que ha fet l’entitat és parlar amb la Generalitat de Catalunya i
han fet el que la Generalitat els ha dit per legalitzar el circuït de motocròs tot fent un
seguit d’actuacions que els han marcat. L’entitat ha estat molt de temps treballant-t’ho
per poder complir amb les normatives que la Generalitat els demana.
Des del Departament d’Agricultura els han marcat també les seves normes i al final tot
això l’entitat ho ha anat complint i rectificant segons els deien els diferents
Departaments de l Generalitat, de diversos colors polítics, i s’ha considerat que el fet
que estigués en l’emplaçament actual, que no es transporta el soroll a la població
d’una forma exagerada. Un cas així va passar al circuït de Santa Coloma de Farners,
que estava al costat de la N-II, amb un soroll exagerat, que es va acabar havent-lo de
tancar.
En el cas del circuït de Vidreres no és per quedar bé, sinó per donar la possibilitat a
aquesta entitat de continuar exercint les funcions que està duent a terme tot l’any, que
vinguin persones de fora de Vidreres i que puguin utilitzar el circuït. Això tampoc
representarà que hi hagi més gent, sinó que hi haurà els grups de persones que
habitualment l’utilitzen, tornaran a venir en el moment en què la COVID ho permeti i la
situació millori. No hi haurà increment, sinó el fet que es puguin portar a terme les
millores perquè la circulació fins el circuït guanyi en seguretat, això també serà un punt
a favor, i després també amb el tema dels lavabos, el bar, es podrien arribar a fer
quan hagin realitzat alguna prova esportiva quan hagin rebut aficionats del nostre
territori o de l’estranger i hi hagi el bar muntat, lavabos, etc. i per tant aquestes
instal·lacions, de forma mòbil, que s’estaven duent a terme. Al final és regularitzar una
11
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situació existent des de fa molts anys del circuït de motocròs existent al nostre
municipi i que l’entitat que l’està portant a terme al final està executant tots els
procediments que ja fa anys van anunciar i que el govern els va indicar que se’ls
permetria legalitzar, sota la direcció de la Generalitat i d’Urbanisme, havent portat a
terme tots els tràmits que se’ls ha marcat.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb set vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS: Jordi Camps Vicente, Margarita Solé Ferrer, Enric Gual Viñas,
Francesc Baltrons Lloveras, Gerard Morgado Mateu, Pere Raset Miquela, Lluis
Galobart Vilamitjana), 2 vots en contra (SV-CP: Francesc Jesús Becerra Ramírez,
Javier Baeza Jansa) i 3 abstencions (VST-ERC.-AM Anna Clapes Gómez, Roman
Budalle Jubero, Eva Trias Soler) dels dotze membres presents a la sessió dels tretze
que per dret integren la Corporació.

3.0.- CONTRACTACIÓ
3.1.- Modificació del contracte de recollida de residus i neteja viària per la
incorporació del servei de recollida en diumenges, no contemplada en el veïnat
de Terrafortuna en temporada alta i incorporació al servei de gestió d'esporga
amb contenidor específic al veïnat d'Aiguaviva
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació

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

“ANTECEDENTS.1) Amb data 20 de maig de 2021, el Sr. Alcalde incoa expedient amb la finalitat
d’incorporar el servei la recollida de diumenges no contemplada en el veïnat de
Terrafortuna en temporada alta i la gestió de d’esporga amb contenidor
específic a Aiguaviva.
2) El responsable del contracte, el Sr. Josep Ma. Guillén, emet amb data de 24 de
maig de 2021 un informe sobre ampliació del contracte de serveis de recollida
de residus municipals i neteja viària en els termes següents:
“INFORME
Ampliació, de serveis contracte per a la prestació del servei públic de recollida
de residus municipals i neteja viària del municipi de Vidreres pel període 20172021 per incorporació dels servei de recollida diumenges no contemplat al veïnat
de Terrafortuna en temporada alta i incorporació al servei de gestió d’esporga
amb contenidor específic al veïnat d’Aiguaviva. Expedient X2021001098
De Josep Maria Guillen (Responsable del contracte).
A: Òrgan de contractació (Ple de la corporació).
El 28 de juliol de 2017 es va signar el contracte per a la prestació del servei públic
de recollida de residus municipals i neteja viària del municipi de Vidreres pel
període 2017-2021 per part de l’ajuntament de Vidreres i l’empresa Hermanos Alum
S.L. amb efectes del dia 1 d’octubre del mateix any.
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El dia 1 octubre de 2017 es va iniciar el servei amb subjecció al plec de clàusules
econòmic administratives i plec de prescripcions tècniques.
Segons expedient X2018001195, es va ampliar el servei de la recollida de la fracció
resta els diumenges de temporada alta de juny a setembre al nucli urbà i als veïnats
d’Aiguaviva i la Goba.
Atès que l’alcalde, mitjançant provisió d’inici, demana posar a disposició dels veïns
d’un contenidor de recollida d’esporga per les recollides que no es puguin fer amb el
servei porta a porta existent
.
Atès que en l’expedient de modificació del contracte X2020001784 per la incorporació
del servei degut a la recepció de Terrafortuna, no es va tenir en compte i no es va
ampliar el servei de recollida de la fracció resta els diumenges de temporada alta de
juny a setembre i aquest servei cal fer-lo.
Atès que el plec de clàusules administratives en el seu apartat 43 diu:
43.

Ampliació , reducció i/o supressió dels serveis contractats.

1.- En base a l'article 106 del TRLCSP, s'estableix que el contracte a licitar podrà
modificar-se en segons quines condicions.
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2.- Així, i en funció de les noves necessitats que puguin sorgir en relació al
servei contractat , l'Ajuntament podrà augmentar les hores contractades. El
contractista estarà obligat a prestar aquests serveis, bé mitjançant redistribució dels
mitjans humans i materials ja adscrits sense cap increment de cost per a
l'Ajuntament, bé mitjançant la seva ampliació amb el corresponent reajustament
econòmic del contracte, opcions aquestes que s'acordaran amb l'Ajuntament.
3.- De la mateixa manera, i en funció de situacions que puguin sorgir en relació al
servei contractat , l'Ajuntament també podrà reduir o suprimir hores contractades. El
contractista estarà obligat a deixar de prestar o reduir els serveis mitjançant la
redistribució o reducció dels mitjans humans i materials ja adscrits al servei sense
cap cost per a l'Ajuntament.
4.- Aquests increments, reduccions i/o supressions seran obligatoris per al
contractista, amb la única limitació que la modificació del contracte per aquests
conceptes no superi o no redueixi el 20% del preu primitiu del contracte en el
moment d’aprovar el respectiu increment., reducció i/o supressió.
CALCUL COSTOS MODIFICACIO CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA
VIÀRIA ABANS DE LA MODIFICACIÓ
Cost anual adjudicació contracte iva inclòs

388.396,89
77.679,38

0 % màxim modificació
Resta

24.602,09
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Data

%
Cost
modificaci
modificació
ó

Concepte

Incorporació del servei a La Goba
(des de l'inici del servei).
X2018001195 03/06/2018 Modificació re configuració serveis .
X2017000254 18/05/2017

X2020001784 16/10/2020

Modificació servei per incorporació
Terrafortuna.
Previsió, incorporació Puigventós.

12.231,31

3,15%

30.823,87

7,94%

5.543,27

1,43%

4.478,84
53.077,29

1,15%
13,67%

CALCUL COSTOS MODIFICACIO CONTRACTE RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA
AMB LA MODIFICACIÓ PROPOSADA
388.396,89

AJUNTAMENT DE VIDRERES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Cost anual adjudicació contracte iva inclòs

77.679,38

20 % màxim modificació

17.412,92
Resta
Expedient

Data

%
Cost
modificaci
modificació
ó

Concepte

Incorporació del servei a La Goba
(des de l'inici del servei).
X2018001195 03/06/2018 Modificació re configuració serveis .
Modificació servei per incorporació
X2020001784 16/10/2020
Terrafortuna.
Previsió, incorporació Puigventós.
Recollida addicional diumenges
Terrafortuna no incorporat a
l'expedient X2018001195.
X2017000254 18/05/2017

Contenidor esporga Aiguaviva,
retirada, transport a deixalleria i
triatge1 viatge setmana.
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12.231,31

3,15%

30.823,87

7,94%

5.543,27

1,43%

4.478,84

1,15%

754,17

0,19%

6.435,00

1,66%

60.266,46

15,52%
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5.- Concretament els serveis a les urbanitzacions Terrafortuna, Puigventós i la Goba,
es prestaran a partir de la recepció per part de l’Ajuntament. Per tant no estaran
inclosos aquests serveis en la prestació inicial i per mitjà del corresponent expedient
de modificació contractual es prestaran. El cost estimatiu del preu del servei modificat
serà de 32.835,16 € iva inclòs.
El cost d’adjudicació del contracte es de 388.396,89 €(iva inclòs).
S’adjunta quadre resum de les modificacions realitzades fins a dia d’avui. Inclou la
previsió dels costos de la incorporació una vegada es formalitzi la recepció del
servei de la urbanització Puigventós i el percentatge que signifiquen respecte al
cost d’adjudicació del contracte
El cost anual de les modificacions proposades, així com el percentatge que representa
sobre el cost anual de l’adjudicació es :

Serveis a implementar
proposats

Cost anual
total iva
inclòs

%
modificació
sobre el
cost anual
del
contracte

Recollida addicional diumenges
Terrafortuna no incorporat a la
modificació de l'expedient
X2018001195.

754,17 €

0,19%

Contenidor esporga Aiguaviva,
retirada, transport a deixalleria i
triatge (1 viatge setmana).

6.435,00 €

1,66%

7.189,17 €

1,85%

Atès que el percentatge total de les modificacions realitzades més les proposades, es
del 15,52% i per tant no supera el 20 % del límit establert pel PCAP en l’article 43 .4
Es proposa:
Sotmetre a consideració de l’òrgan de contractació la idoneïtat de la modificació del
contracte.
El responsable del contracte
(Document signat electrònicament)
1)
D’acord amb el procediment establert en la clàusula 42 PCAP, s’ha donat
audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils, mitjançant ofici de data 28 de
maig de 2021.
2)
El contractista, dins del termini atorgat, ha donat resposta acceptant la
modificació en els termes en què ha estat proposada.
3) L’interventor fiscalitza de conformitat la proposta amb data de 9 de juliol de 2021.
4) El secretari emet informe-proposta amb data de 9 de juliol de 2021.
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FONAMENTS DE DRET
Normativa d’aplicació
El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 208 del TRLCSP. Aquest
contracte, d’acord amb l’article 19.2 del TRLCSP, té caràcter administratiu i la seva
preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec i en el
Plec de prescripcions tècniques. En allò no previst en aquests, serà d'aplicació:
· Directiva 2004/18/CEE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març, sobre
coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres,
subministraments i serveis.
· 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) (correcció errors al BOE de 3/2/2012),
modificat per l’Ordre EHA/3479/2011, de 19 de desembre, per la qual es publiquen els
límits dels diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a
partir de l’1 de gener de 2012; modificat pel Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer de
mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació;
modificat pel Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes
financers; modificat per la Llei estatal 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació,
regeneració i renovació urbanes; modificat per la Llei estatal 11/2013, de 26 de juliol,
de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació de
l'ocupació; modificat per la Llei estatal 14/2013, de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització; modificat per la Llei estatal 20/2013, de 9
de desembre, de garantia de la unitat de mercat; modificat per l’Ordre HAP/2425/2013,
de 23 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diversos tipus de
contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de
2014; modificat per la Llei estatal 25/2013, de 27 desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic; modificat
pel Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i
transport, i altres mesures econòmiques; modificat per la Llei estatal 13/2014, de 14 de
juliol, de transformació del Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors;
modificat pel Reial Decret Llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgents en
matèria concursal; i modificat per la Llei estatal 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme
de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social.
· Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic (RPLCSP), modificat pel
Reial Decret 300/2011.
· Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de
la Llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP) (en allò que no
s’oposi al TRLCSP i al RPLCSP).
· Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP): art. 25.1 paràgraf 1r (DT 4a
del TRLCSP, tot i les DD úniques de la LCSP i del TRLCSP).
· Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2008, sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA
2008)
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· Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional
d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
· Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007
(Catàleg CPV 2008).
· Disposició addicional quarta de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i
financeres, modificada per l’article 79 de la Llei 5/2012 del 20 de març, de mesures
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en
establiments turístics.
· Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament.
· Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny
de 2010). ·
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
· Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (BOE de 10 de juny
de 2010).

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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· Resolució de 21 de juny de 2010, de la Sindicatura de Comptes, per la qual es dona
publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 19 de
gener i 8 de juny de 2010, que estableixen el contingut de l'extracte dels expedients de
contractació (DOGC núm. 5657, de 25 de juny de 2010) D’acord art. 308 LCSP
(Registre Contractes SP).
· Resolució de 10 de maig de 2012, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la
qual es publica l'Acord del Ple de 26 d'abril de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció
sobre remissió dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions anuals
dels contractes, celebrats per les Entitats del Sector Públic Local, al Tribunal de
Comptes (BOE de 12 de maig de 2012).
· Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, d’adaptació de la Recomanació 2/2005, de 5 de
maig, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Generalitat, sobre la
inclusió de clàusules lingüístiques en els contractes administratius per tal de fomentar
l'ús del català, a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
· Informe 12/2010, de 23 de juliol de 2010, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de l’Estat, relatiu a la diferència entre el contracte de gestió de serveis
públics, sota la modalitat de concessió de serveis, i els contractes de serveis.
· Informe 15/2014, de 17 de desembre, de la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, relatiu a la
determinació de l'assumpció del risc d'explotació per part de l'empresa contractista,
amb motiu de la qualificació d'un contracte de recollida d'escombraries, i durada
màxima dels contractes de serveis.
· Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses
vinculades.
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· Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal
15/2010).
· Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors (ET).
· “Conveni col·lectiu del sector”
· Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
· Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.
· Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en el treball.
· Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
· 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 (TRLMRLC). Arts. 273-281 (en allò que no
s’oposi al TRLCSP).
· Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).
· Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
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· Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya (LRJPAPC).
· Llei estatal 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics (LAECSP).
· Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
· Llei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa (LJCA).
· Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
· Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
· Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de Llei orgànica 15/1999.
· Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
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· El Reglament de serveis de les corporacions locals (Decret de 17 de juny de 1955),
en tot allò que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011 ni, de manera supletòria, a la
reglamentació catalana.
· Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen.
· Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
· Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
· Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.
El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments
municipals, així com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.
A més del present Plec, que, d’acord amb l’article 109.3 del TRLCSP, forma part de
l’expedient administratiu de licitació del servei, el corresponent Plec de prescripcions
tècniques també tindrà caràcter contractual, conjuntament amb el Programa de treball
del servei que haurà presentat el contractista.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres
documents contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació
en l’execució del mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
Plec de clàusules administratives particulars

AJUNTAMENT DE VIDRERES
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42. Modificació del contracte.
Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles
105 a 108, 211, 219 i 306 del TRLCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne
modificacions per raons d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant
degudament la seva necessitat en l’expedient.
Mitjançant el present Plec s’adverteix, a la vista de l’article 106 del TRLCSP, de la
possibilitat de modificació del contracte, quines condicions es determinen a la clàusula
següent. Les modificacions que acordi l’òrgan de contractació seran obligatòries per al
contractista.
Qualsevol altra modificació del contracte no prevista en aquest Plec, només pot operar
quan es justifiqui la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter
taxat, es preveuen a l’article 107 del TRLCSP. Aquestes modificacions no poden
alterar les condicions essencials de la contractació i adjudicació del contracte i s’han
de limitar a introduir les variacions estrictament indispensables.
El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte serà el següent:
1.- Incoació d’expedient de modificació del contracte per l’òrgan de contractació.
2.- Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils.
3.- Informe de Secretaria.
4.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de
contractació.
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5.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6.- Acord motivat de l’òrgan de contractació.
7.- Notificació al contractista
.
8.- Formalització en document administratiu, d’acord amb l’article 156 del TRLCSP, per
remissió de l’article 219 del TRLCSP.
43. Ampliació, reducció i/o supressió dels serveis contractats.
1.- En base a l’article 106 del TRLCSP, s’estableix que el contracte a licitar podrà
modificar-se en segons quines condicions.
2.- Així, i en funció de les noves necessitats que puguin sorgir en relació al servei
contractat, l’Ajuntament podrà augmentar les hores contractades. El contractista estarà
obligat a prestar aquests serveis, bé mitjançant redistribució dels mitjans humans i
materials ja adscrits sense cap increment de cost per a l’Ajuntament, bé mitjançant la
seva ampliació amb el corresponent reajustament econòmic del contracte, opcions
aquestes que s’acordaran amb l’Ajuntament.
3.- De la mateixa manera, i en funció de situacions que puguin sorgir en relació al
servei
contractat, l’Ajuntament també podrà reduir o suprimir hores contractades. El
contractista estarà obligat a deixar de prestar o reduir els serveis mitjançant la
redistribució o reducció dels mitjans humans i materials ja adscrits al servei sense cap
cost per a l’Ajuntament.
4.- Aquests increments, reduccions i/o supressions seran obligatoris per al contractista,
amb l’única limitació que la modificació del contracte per aquests conceptes no superi
o no redueixi el 20% del preu primitiu del contracte en el moment d’aprovar el respectiu
increment, reducció i/o supressió.
5.- Concretament els serveis a les urbanitzacions de Terrafortuna, Puigventós i la
Goba es prestaran a partir de la recepció per part de l’ Ajuntament. Per tant no estaran
inclosos aquests serveis en la prestació inicial i per mitjà del corresponent expedient
de modificació contractual es prestaran. El cost estimatiu del preu del servei modificat
serà de 32.835,16 € iva inclòs.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021
L’Alcalde proposa al Ple de la Corporació Municipal
procedeix, l’adopció dels següents

per a la seva aprovació si

ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del vigent contracte de serveis de recollida de residus i
neteja viària en el terme municipal de Vidreres per incorporar al servei la recollida de
diumenges no contemplat en el veïnat de Terrafortuna en temporada alta i incorporació
al servei de gestió d’esporga amb contenidor específic al veïnat d’Aiguaviva, en els
termes de la proposta del responsable del contracte, anteriorment esmentada.
Segon. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual amb càrrec de 7.189,17
euros/any, durant la vigència del contracte, subordinat al crèdit que per a cada exercici
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es consigni en el pressupost municipal. Pel que respecta a l’exercici de 2021, el crèdit
corresponent es disposa amb càrrec a l’aplicació 2021/3/1621/22700/1.
Tercer. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, per tal que en el termini màxim de 5
dies subscrigui el document de formalització de la present modificació. Seguin
l’expedient els seus tràmits.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interpos ar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de la seva notificació”
Intervencions
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup
s’abstindrà en la votació. Per una banda els sembla perfecte aquestes ampliacions que
es fan però per altra l seu parer es queden curtes, atès que també observen
desbordaments en el centre de la vila .Llavors, perfecte que es faci això, però tal com
ha dit, no els sembla suficient.
Intervé l’Alcalde per dir que hi ha un treball al darrere que han portat a terme els
tècnics municipals. S’estan produint desbordaments a la zona de Terrafortuna i per
altra banda els 4-5 mesos d’estiu a la zona d’Aiguaviva Parc mancava la solució al
tema de la poda i també s’estan trobant amb algun desbordament més que al principi
en alguns municipis de l’entorn, com és Sils i Caldes de Malavella, han iniciat el
procediment porta-porta fa uns mesos i això ocasiona que les persones que resideixen
en els esmentats municipis, que els han tret els contenidors a la via pública, van a
llançar les seves escombraries al nostre municipi.
La circumstància esmentada va pensar a l’Ajuntament que cal pensar en iniciar el més
urgent possible ell sistema pota-porta dels residus. Està pensat fer una reunió amb les
entitats, després per barris, però s’ha de procurar evitar, de totes formes els
desbordaments i intentar detectar quins són els moments en què es produeixen
aquests desbordaments
Procedeix contractar aquestes freqüències pels veïnats de Terrafortuna i Aiguaviva
Parc, tot i que ja van passar per la resta del terme municipal quan es detecten aquests
desbordaments. En principi, a principis de setmana i els mesos d’estiu hi ha més
volum de l’habitual i, si és necessari, s’incrementarà el servei.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb nou vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i 3 abstencions (VST-ERC-AM) dels dotze membres presenta a
la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació.

3.2.- Pròrroga del contracte del servei de conservació i manteniment de les
zones verdes de Vidreres
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L’Alcalde explica la proposta, que és transcriu a continuació
“ANTECEDENTS.
PRIMER. Els antecedents de l’expedient fins a la data són els següents:
3/6/2021
10/6/2021
11/6/2021
15/6/2021
6/7/2021
6/7/2021
6/7/2021
9/7/2021

Incoació d’expedient Alcaldia
Informe proposta responsable del contracte
Informe favorable enginyera de medi ambient
Certificació existència de crèdit exercici actual i futurs
Informe de secretaria
Informe de fiscalització de conformitat amb observacions
Ofici donant tràmit d’audiència adjudicatari
Resposta al tràmit de l’adjudicatari expressant la seva conformitat
amb la proposta

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:
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— L'article 23 , 26 i 303 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre ( TRLCSP) , i la
Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
— La clàusula 5a del Plec de clàusules administratives particulars.
— La disposició addicional 2a TRLCSP
— L'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
TERCER. La durada dels contractes és un element estructural d'aquests, ja que forma
part del seu contingut mínim, tal com estableix l'article 26 TRLCSP , en disposar que
els contractes han d'incloure la durada del contracte o les dates estimades per al
començament de la seva execució i per a la seva finalització, així com la pròrroga o les
pròrrogues si estiguessin previstes.
L'article 67.2 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, estableix com un dels
elements essencials dels plecs de clàusules administratives particulars la fixació del
termini d'execució o de durada del contracte, amb determinació, en el seu cas, de les
pròrrogues de durada que seran acordades de forma expressa.
Sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la durada
dels contractes del sector públic haurà d'establir-se tenint en compte la naturalesa de
les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre
periòdicament a concurrència la realització d'aquestes.
QUART. El procediment a seguir per acordar la pròrroga del contracte ha estat el
següent:
A. Amb data 10 de juny es va emetre informe del Responsable del Contracte, Sr.
Josep Ma. Guillén en el qual es va assenyalar i va informar sobre la necessitat
d'acordar la pròrroga del contracte, i amb data 11 de juny, l’enginyera Sra.
Caterina Moret va informar sobre l’adequada prestació del servei.
22
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B. A més de l’informe de secretaria, s’incorpora la fiscalització per part
d’intervenció.
C. En el tràmit d’audiència al contractista, amb data de 9 de juliol ha donat
resposta favorable a la proposta.
D. Comprovades les circumstàncies que permeten la pròrroga del contracte, previ
informe jurídic i informe de fiscalització per la Intervenció, i conformitat de
l’adjudicatari, l'òrgan de contractació ha de resoldre sobre la pròrroga del
contracte.
E. L’acord serà adoptat pel Ple municipal, previ dictamen de caràcter preceptiu i
no vinculant de la Comissió informativa única, sense que sigui exigible una
majoria especial.
F. La resolució mitjançant la qual s'acordi la pròrroga serà notificada al
contractista.
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:

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

Primer. Aprovar la pròrroga per mutu acord del contracte descrit en els antecedents
per un termini de 2 anys, de conformitat amb la proposta del responsable del contracte
i amb allò que s'ha fixat en el Plec de Clàusules Administratives que regeix el
contracte.
Segon. Aprovar i disposar la despesa corresponent en l’aplicació pressupostària de
2021, i autoritzar la despesa plurianual corresponent amb càrrec als exercicis de 2022
i 2023, en els termes següents:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

7/171/22700/01

71.642,92 euros

2022

7/171/22700/01

171.943,01 euros

2023

7/171/22700/01

100.300,06 euros

Tercer. Donar compte de la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de
practicar les anotacions comptables que procedeixin.
Quart. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, amb indicació dels recursos
pertinents.
Seguint l’expedient els seus tràmits
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Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de la seva notificació”
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que atès que el
contracte es va subscriure ja fa temps i que la pròrroga estava prevista, el seu grup hi
votarà a favor. L’única cosa és que com que estem a dos anys vista els va arribar fa 34 anys, quan es va fer el concurs anterior, els van arribar diversos comentaris
d’empreses del municipi, que antigament es feia d’un sistema que es repartia en forma
de lots, que no estava tot unificat. Aquest contracte si es recorda fa uns anys va
provocar queixes de diferents empreses del poble, que donaven servei històricament
en aquest tema i va haver-hi molt descontentament.

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

En aquest sentit volien fer un prec, i és que ara que tenim marge de dos anys , seria
bo intentar obrir converses, aquests dos anys, per intentar cercar una fórmula,
consulta, una taula, quelcom, per intentar que el següent contracte sigui acceptat de
forma més unànime que no pas el format únic per a tot el municipi. Fan aquesta
proposta amb el desig que es tingui en consideració, però reitera que igualment hi
votaran a favor.
Contesta l’Alcalde que en el moment en què es va creure oportú fer aquesta un ificació
de totes les zones del municipi havent-t’hi una única empresa que pogués fer tota la
jardineria del poble es va fer per unificar tot el servei. No s’està tancat a res i atès que
entrarem en pròrroga, s’haurà de fer una anàlisi, igual que el porta-porta, s’haurà de
fer amb les escombraries. Hi hauria la possibilitat d’allargar el contracte però s’hauria
d’estudiar. Tot modifica, tot canvia, fa uns anys enrere el port-porta no estava prou
preparat per tirar-ho endavant .És una de les coses que s’han de fer. Tirar endavant
aquesta pròrroga. Tot està en moviment, tot canvia i s’haurà d’analitzar i prendre
decisions.
La Regidora Srta. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que és un dels
contractes més importants de l’Ajuntament i davant d’aquest futur concurs el que es
demana és que se’ls deixi participar activament. Des d’aquí vol agrair públicament al
regidor Sr. Enric Gual pel tracte que estan rebent per la implantació del porta-porta,
que ja han assistit a dues reunions . Doncs això, els agradaria de la mateixa manera
participar en aquests concurs del manteniment de les zones verdes perquè és un dels
més importants i són del parer que tenen coses a dir-hi, sempre de forma constructiva,
poden aportar-hi idees.
Intervé l’Alcalde per dir que des de la regidoria de sostenibilitat, urbanisme i medi
ambient, dirigida pel regidor Sr. Enric Gual, es va parlar de la n ecessitat de cooperar
respecte aquest nou concurs que s’ha de convocar, que afectarà tot el municipi de
Vidreres. Varen poder venir a la primera reunió i són del parer que molts altres
procediments que s’han de tirar endavant, s’ha d’intentar poder-hi participar. Aquesta
via que s’ha engegat és la que s’ha de seguir. Aprovem primer aquesta pròrroga de les
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zones verdes i després ja es veurà en la mateixa línia. Les aportacions que s’hagin
pugui fer. Per la seva part no hi ha cap problema,
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per majoria absoluta amb nou vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS, SV-CP) i 3 abstencions (VST-ERC-AM) dels dotze membres
presents a la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació.

3.3.- Aprovació pròrroga contracte de serveis recollida de residus i neteja viària
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“ANTECEDENTS
A. Amb data 9 de juliol es va dictar provisió d’alcaldia iniciant expedient per a la
pròrroga del contracte , a instància de la regidoria corresponent.
B. Amb data de 10 de juliol, s’emet informe del responsable, amb els termes
concrets de la pròrroga que es proposa.
C. Amb data 10 de juliol es lliura ofici a l’adjudicatari donant tràmit d’audiència.
D. Amb data 14 de juliol el contractista dona resposta al tràmit d’audiència
acceptant la proposta de pròrroga tal com estat formulada.
E. Amb data 15 de juliol s’emet informe de secretaria
F. Amb data de 15 de juliol s’emet informe de fiscalització de conformitat
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FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable ve determinada per:
— L'article 23 , 26 i 303 del RD-L 3/2011, de 14 de novembre ( TRLCSP) , i la
Disposició Transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
— El Plec de clàusules administratives particulars.
— La disposició addicional 2a TRLCSP
— L'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la pròrroga per mutu acord del contracte descrit en els antecedents
amb l’adjudicatari Hermanos Alum, SL, pel període necessari fins a l’entrada en vigor
del nou contracte, per raons d’interès públic i amb un període màxima d’un any, en els
termes recollits en la proposta tècnica i acceptats expressament per l’adjudicatari.
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Segon. Aprovar i disposar la despesa de caràcter plurianual , subordinada al crèdit
que per a cada exercici prevegi el pressupost municipal, corresponent a les aplicacions
pressupostàries que s’indiquen seguidament:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2021

3/163/22700/01 (neteja viària)

24.323,16 euros

2021

3/1621/22700/01(recollida
residus)

2022

3/163/22700/01 (neteja viària)

2022

3/1621/22700/01(recollida
residus)

de

79.362,75 euros
72.969,48 euros

de

238.088,22 euros

Tercer. Notificar la present Resolució a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte de practicar
les anotacions comptables que procedeixin.
Quart. Notificar al contractista l'aprovació de la pròrroga, significant que contra la
mateixa podrà interposar els recursos següents:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona,
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al
de la seva notificació “
Intervencions
No se’n produeixen
Votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova pe majoria absoluta amb 7 vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i 5 abstencions (VST-ERC-AM, SV-CP) dels dotze membres
presents a la sessió dels tretze que per dret integren l Corporació.
.
3.4.- Manteniment de la delegació d'atribucions a l'Alcaldia en matèria de
contractació
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
“Amb data de 9 d’abril de 2020, el Ple municipal va adoptar l’acord que es transcriu
seguidament:
Delegació a l'Alcalde d'atribucions del Ple en matèria de contractació
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Text de l’acord:
Vist que existeix la possibilitat de delegació de competències de determinades
matèries del Ple en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, conforme a l'article 22.4 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Vista la proposta de delegar en l’Alcalde les competències del Ple següents:
a) Aprovació de la modificació dels contractes així com totes les actuacions
necessàries per a l’execució i efectes extensius dels contractes següents:
 Contracte del servei de recollida de residus i neteja viària
 Contracte del servei de conservació i manteniment de les zones
verdes,
jardins i arbrat viari del municipi de Vidreres.
 Contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Vidreres
així com la negociació, revisió, adjudicació i formalització dels contractes de serveis
esmentats, ampliacions de freqüències, supressions o modificacions del servei i altres
similars final de la modificació dels contractes, seguint en tots els casos els
procediments legalment establerts, i donant-te compte oportunament al Ple i , ajustantse al previst en l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria ,
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Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única en
sessió celebrada el dia 2 d’abril de 2020;
Atès que és urgent procedir als tràmits corresponent, perquè la delegació de
competències en matèria de contractació ha de permetre la capacitat de resposta
municipal
davant
les
circumstàncies
canviants
en
els
contractes
públics, particularment en la situació actual, com s’ha posat de manifest en el decret
de convocatòria, per la qual cosa, l’alcaldia proposa d’introduir una esmena en el
dictamen de la Comissió informativa de 2 d’abril, fixant el termini de vigència d’aquesta
delegació fins el moment en què l’autoritat competent doni per finalitzat el període de
desescalada de les mesures previstes en l’estat d’alarma i s’hagi recuperat la plena
normalitat en el funcionament dels serveis municipals;
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació, per a la seva aprovació si
procedeix, l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer. Delegar en l’Alcalde l'exercici de la competència del Ple en les matèries
següents:


Aprovació de la modificació dels contractes, així com totes les actuacions
necessàries per a l’execució i efectes extensius dels contractes següents:
 Contracte del servei de recollida de residus i neteja viària
 Contracte del servei de conservació i manteniment de les zones verdes,
jardins i arbrat viari del municipi de Vidreres.
 Contracte del servei de neteja dels edificis municipals de Vidreres
així com la negociació, revisió, adjudicació i formalització dels contractes de serveis
esmentats, ampliacions de freqüències, supressions o modificacions del servei i altres
similars, fins a la finalització dels corresponents contractes, seguint en tots els casos
els procediments legalment establerts, i donant-te compte oportunament al Ple i ,
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ajustant-se al previst en l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Segon.- Aquesta delegació serà vigent durant el període d’alarma decretat pel Govern
espanyol mitjançant el Real Decret 463/2020, de 14 de març, i les successives
pròrrogues, i s’estendrà fins el moment en què l’autoritat competent doni per finalitzat
el període de desescalada posterior a l’estat d’alarma i s’hagi recuperat la plena
normalitat en el funcionament dels serveis municipals;
Tercer. Publicar l'acord de delegació en el Butlletí Oficial de la Província, cursant
efecte a partir de l'endemà al de la seva adopció.
Quart. Notificar l’acord adoptat al Sr. Alcalde, per al seu coneixement i efectes i
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en l’E-tauler, als efectes
legalment establerts.
L’experiència demostra , i es pot comprovar en aquest mateix ple, que pel que
respecta a efectes, compliment i extinció dels contractes, la casuística és variada i
imprevisible , derivada de noves necessitats a satisfer , o de problemes que cal
resoldre amb agilitat.
Son els responsables dels contractes qui avaluen la situació i fan les propostes
tècniques oportunes, prèvia consulta a secretaria i intervenció sobre la legalitat a
complir i la disponibilitat dels recursos econòmics.
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Per aquest motiu, i al marge que existeixi o no una situació d’estat d’alarma, es fa
necessari mantenir pels motius exposats la delegació de les atribucions a l’Alcaldia
acordades en el Ple del dia 9 d’abril de 2020, amb caràcter indefinit. Naturalment, la
situació actual de la pandèmia reforça encara més aquesta necessitat de delegació,
sobretot en determinats serveis (com és el cas de la neteja d’edificis) , en què cal estar
sempre atents a l’adopció de noves mesures adoptades per les autoritats sanitàries.
Vist el, dictamen favorable a la proposta, empès per la Comissió informativa única en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple de la Corporació Municipal per a la seva
aprovació si procedeix, l’adopció del següent
ACORD:
Únic. Mantenir amb caràcter indefinit la delegació d’atribucions en matèria de
contractació acordada pel Ple municipal de 9 d’abril de 2020, deixant sense efecte el
punt segon de l’acord, que condicionava temporalment la vigència de la referida
delegació.
Seguint l’expedient els seus tràmits.”
Intervencions
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que el seu grup
votarà en contra en aquest punt.
En aquest sentit manifesta que aquesta delegació de competències del Ple, la
normativa delimita molt bé quines competències té el Ple, quines competències té la
Junta de Govern o quines competències té l’Alcaldia. Aquests contractes, la normativa,
28
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en tots els municipis de Catalunya són competència del Ple. Tots els municipis de
Catalunya, quan es troben amb un tema urgent, que no admet demora, si no coincideix
amb els terminis administratius és gairebé segur que coincideix entre un plenari i un
altre plenari, perquè les celebracions dels plens són cada dos mesos, i generalment
coincideix. Però en el cas que no coincideixi s’han fet moltíssims plens extraordinaris
en els que s’inclou si hi ha algun tema d’urgència. Inclús s’han fet plens extraordinaris i
plens urgents, en els quals s’hi calgués fer una aprovació d’un contracte, alguna
modificació d’algun d’aquests contractes, que la normativa diu que són competència
del Ple, no hi ha problema en fer un ple extraordinari o un ple urgent. Llavors aquest
manteniment de la delegació no l’entenen. Ho van aprovar fa un any o un any i mig ,
i en aquell moment es va dir que era una circumstància molt i molt excepcional; hem
patit el COVID en què tothom estava confinat i les dificultats del moment puntual era
bo fer aquesta delegació; en aquell moment en què es va dir que una vegada acabés ,
aquesta delegació ja finalitzaria.
Es preveia que tornaríem a la situació inicial. La situació inicial és la que porta
l’Ajuntament des dels anys 1980, amb la trajectòria que aquests tipus de contractes es
porten al Ple perquè d’aquesta manera pugui ser públic, es pugui participar, puguin
preguntar els veïns, participar la ciutadania, sigui transparent. Al final és el que busca
la normativa en relació a aquests tipus de contractes.
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Manifesta que el seu grup hi votarà en contra perquè no volen que hi hagi contractes
que la llei diu que han de passar per Ple que quedin en un despatx, en aquest cas de
l’Alcaldia, amb tota la confiança que li tenim, però és una anormalitat a la previsió legal
i són del parer que es pot fer de la forma que han esmentat, a l’òrgan que li pertoca
per competència legal i, si cal fer un ple extraordinari, es fa.
Respon l’Alcalde que el que s’ha cercat és l’agilitat per solucionar aquests diferents
punts existents sobre la taula. A nivell jurídic se’ls va dir que es podia procedir així,
sense cometre cal il·legalitat. Els plens es fan cada dos mesos i en principi per part de
l’equip de govern el que es pretén és agilitat en la gestió. Agilitat que es completa amb
una part més i que es modifica el contracte, uns contractes que s’acaben al final per
trobar-se en junta de portaveus i fer-los una explicació d’aquests punts.
La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que el seu grup ara
fa un any també hi van votar a favor perquè es van creure tot aquest tema de l’agilitat
que ha explicat el Sr. Alcalde. El que passa és que també se’ls va prometre que es
faria el tema de la Junta de Portaveus i en aquest any i uns quants mesos no se n’ha
portat a terme cap. Per tant, en aquest put hi votaran en contra perquè no saben
quines modificacions de contractes s’han fet en tot aquest període .El tema de l’agilitat
li compren però pel tema de la manca d’informació hi votaran en contra.
Intervé l’Alcalde per dir que, en nom del seu grup, es comprometen a fer aquestes
reunions. Si hi ha hagut alguna modificació estaríem parlant en el tema de les
escombraries en el terme de la urbanització Terrafortuna. Això seria una modificació.
Hi estan incloses i així ho van explicar a la Comissió informativa de la setmana
passada abans de portar-ho al Ple. Es faran les reunions abans per tal que en siguin
coneixedors del tema per seguir en aquesta línia que els està transmetent.
Votació.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb set vots a favor
(JUNTSxCAT-JUNTS) i cinc vots en contra (VST-ERC-AM, SV-CP) dels dotze
membres presents a la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació.

4.0.- RECURSOS HUMANS
4.1.- Atorgament de la compatibilitat al Sr. Jaume Torroella Cuenca per exercir
l’activitat de professor associat amb dedicació parcial a la Universitat d Girona
(UDG)
L’Alcalde explic la proposta, que es transcriu a continuació.
“Atès que amb data 2 de juliol de 2021 el Sr. Jaume Torruella Cuenca sol·licita poder
compatibilitzar la seva activitat i dedicació en aquesta Corporació amb l’activitat de
professor associat a temps parcial a la Universitat de Girona (UdG) amb un contracte
anual des del dia 12 de setembre de 2021 i fins el dia 11 de setembre de 2022.
Atès que la segona activitat que es pretén compatibilitzar té una dedicació setmanal de
12 hores, distribuïdes de la següent manera:
- primer semestre:
- dilluns d’11:30 a 16 h.
- divendres de 9 a 16:30 h.
- segon semestre:
- els divendres de 8 a 20 h.
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Per tant, no coincideix ni implica modificació horària en la seva dedicació a
l’Ajuntament de Vidreres.
Atès que no sobrepassa el topall salarial per activitats.
Atès que s’ha tramitat l’expedient i complert amb el procediment establert a la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les
Administracions Públiques.
Fonaments de dret
Vist el que estableix l’article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, en relació
que competència per a fer les declaracions de compatibilitat correspon al Ple de la
Corporació.
Vist el dictamen favorable a la proposta, emès per la Comissió Informativa de Ple en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació Municipal els següents
A CO R DS:
Primer. Concedir la compatibilitat al Sr. Jaume Torruella Cuenca per exercir l’activitat
de professor associat amb una dedicació parcial de 12 hores setmanals a la
30
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Universitat de Girona (UdG) durant el període 12 de setembre de 2021 a l’11 de
setembre de 2022.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Sr. Jaume Torroella Cuenca i al Comitè
d’Empresa.”
Intervencions
No se’n produeixen.
Votació.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels dotze membres presents a
la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació

5.0.- FESTES LOCALS
5.1.- Aprovació dies Festes Locals a Vidreres per a l'exercici 2022
L’Alcalde explica la proposta, que es transcriu a continuació.
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“El Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat les
dates proposades com a festa local de Vidreres per a l’any 2022.
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals
dues tindran caràcter local, d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableix que
les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Conseller de Treball a proposta
dels municipis.
Igual que en anys anteriors l’Ajuntament proposa que les dues festes locals recaiguin
en el dimarts del Ranxo i en el dilluns de la Festa Major.
Vist el dictamen favorable a la proposta emès per la Comissió Informativa Única, en
sessió ordinària celebrada el dia 20 de juliol de 2021.
L’Alcalde sotmet a l’aprovació del Ple de la Corporació l’adopció del següent
A C O R D:
Únic. Proposar amb caràcter definitiu al Departament d’Empresa i Treball de la
Generalitat de Catalunya els dies 1 de març de 2022 (dimarts del Ranxo) i 5 de
setembre de 2022 (dilluns de la Festa Major).”
Intervencions
No se’n produeixen.
Votació.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels dotze membres presents a
la sessió dels tretze que per dret integren la Corporació

6.0.- DECRETS ALCALDIA
6.1.- Donar compte decret de l'alcaldia mesos juny i juliol 2021
Es dona compte de les resolucions de l’Alcaldia corresponent als mesos de juny i
juliol de 2021, que es reprodueixen en extracte
CONCEPTE

DATA

DEC FINALITZACIO RECLAMACIÓ
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC
CARRER AVET 48, 50, 52
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC
CARRER AVET 28
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL.LA
CARRER AVET 36
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL
CARRER AVET 58
DEC CONBTRACTE MENOLR
SUBMINISTRAMENT
DEC PROVISIO INICI CONTRACTE UNITAT
CAINA PER LA POLICIA
DEC ACTE SUPORT ANC DIA 29 MAIG 2021
DEC BESTRETA CAIXA FIXA DESPESES A
JUSTIFICAR FESTA FLORS
DEC CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI DIA
01062021
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC UA 9
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA SOLAR
CARRER CARRASCO I FORMIGUERA
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC JOSEP
PLA 23
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA SOLAR URBA
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
MATERIAL PEL BANC D'ALIMENTS
DEC ERRONI ADJUDICACIO COBTRACTE
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS JURÍDICS
DEC CONTRACTACIO TEI SUBSTITUCIÓ
PERSONAL LLAR D'INFANTS
DEC APROV COMPTE JUSTIF BESTRETA CAIXA
FIXA RANXO-CARNAVAL 2021
32

NUMERACIÓ

25/05/2021

2021DECR000347

26/05/2021

2021DECR000348

26/05/2021

2021DECR000349

26/05/2021

2021DECR000350

26/05/2021

2021DECR000351

26/05/2021

2021DECR000352

26/05/2021

2021DECR000353

26/05/2021

2021DECR000354

27/05/2021
27/05/2021

2021DECR000355
2021DECR000356

27/05/2021

2021DECR000357

27/05/2021
27/05/2021

2021DECR000358
2021DECR000359

27/05/2021

2021DECR000360

27/05/2021
27/05/2021

2021DECR000361
2021DECR000362

27/05/2021
27/05/2021
27/05/2021

2021DECR000363
2021DECR000364
2021DECR000365

28/05/2021

2021DECR000366

28/05/2021

2021DECR000367
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DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC ORDRE EXECUCIO REPARACIO
CLAVAGUERAM RONDA PARADÍS
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCELA C/
AVET 8
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL
CARRER ALZINA 68 3
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS
DEC ADEQUACIO RETRIBUCIONS A PERSONAL
DE L'AJUNTAMENT
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCEL.LA
CARRER ALZINA 32 A
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 31.05.2021
DEC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDIT
DEC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDIT
DEC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDIT
DEC CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENTS
DEC FINALITZACIO EXPEDIENT
RESPONSABILITAT PATRIM ONIAL
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC DEFINITIU ADJUDICACIÓ CONTRACTE
SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL
DEC ALTA BUSTIA CARRER ESCACIA 31
DEC PROVISO EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
MENJADOR LLAR D'INFANTS
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC ALZINA
75
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC ALZINA
49
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC ALZINA
21 B
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC ALZINA
87
DEC ORDRE EXECUCIO RETALLAR TANCA
33

28/05/2021

2021DECR000368

28/05/2021

2021DECR000369

28/05/2021

2021DECR000370

28/05/2021

2021DECR000371

28/05/2021

2021DECR000372

28/05/2021

2021DECR000373

31/05/2021

2021DECR000374

31/05/2021

2021DECR000375

31/05/2021
31/05/2021

2021DECR000376
2021DECR000377

31/05/2021

2021DECR000378

31/05/2021
31/05/2021
31/05/2021

2021DECR000379
2021DECR000380
2021DECR000381

31/05/2021

2021DECR000382

31/05/2021

2021DECR000383

31/05/2021

2021DECR000384

31/05/2021

2021DECR000385

01/06/2021

2021DECR000386

01/06/2021
01/06/2021

2021DECR000387
2021DECR000388

01/06/2021
01/06/2021

2021DECR000389
2021DECR000390

02/06/2021

2021DECR000391

02/06/2021

2021DECR000392

02/06/2021
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VEGETAL RETIRADA RESIDUS
DEC ORDRE EXECUCIO RETIRADA
ESCOMBRARIES C/ CASTANYER 78
DEC CONTRACT MAXIMA URGENCIA AUX
EQUIPAMENTS SUBSTI TITULAR
DEC SEGREGACIÓ ,APORTACIÓ I
RECTIFICACIÓ REPARCEL·LACIÓ UA-18
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC ORDRE EXECUCIO ENDERROC VOLADÍS
C/ JAUME FERRER 16
DEC CONTRACTE MENOR SERVEIS
DEC ERRONI
DEC RECTIFICACIÓ CONTRACTE MENOR
SUBMINISTRAMENTS
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 07.06.2021
DEC DECRET APROVACIO RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT
DEC CONBTRACTE MENOR
SUBMINISTRAMENT
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC
C/ALZINA 91-93- 95
DEC INICI EXPEDIENT PER OBRES SENSE
LLICENCIA FINCA C/ HORTENSIA 11
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC TERMINACIÓCONVENCIONAL EXPEDIENT
RECLAMAC RESPONSA PATRIMO
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RATIFICACIÓ PRÓRROGA MUTU ACORD
CONTRCTE SERVEI DE NETEJA
DEC LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I
EXCLOSOS AGENT POLICIA LOCAL
DEC SUSPENSIO OBRES SENSE LLICENCIA C/
CAMAMILLA 14
DEC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDIT
DEC DEVOLUCIO AVAL DIRECCIÓ OBRES
PORTADA AIGUA FASES 2A, 2B I 3
DEC ORDRE ENDERROC PART D'UNA TANCA
RONDA PARADÍS 38
DEC AUTORITZACIO ACTIVITAT
EXTRAORDINÀRIA
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 15.06.2021
DEC CONTRACTE MENOR D'OBRES
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE
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SUBMINISTRAMENT
DEC APROVACIÓ ACTIVITAT LA FLAMA DEL
CANIGO 2021
DEC APROVACIO CERT. OBRES NUM 2
ACTUACIÓ "ENTORN DEL PAVELLO"
DEC ADMESOS I EXCLOSOS BRIGADES JOVES
2021
DEC ORDRE EXECUCIO ARRANJAMENT
VORERA C/ AVELLANER 27
DEC INCOACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES BII DEL
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
DEC APROVACIO PRORROGA DRET ÚS A
PRECARI ESTACIONAMENT DE VEHICLES
DEC PROVISIO INICI EXP. SUPERVISIO NETEJA
EDIFICIS MUNICIPALS
DEC ERRONI RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL
DE CREDIT
DEC SOLICITUD ESCOLA ST IISCLE INFANTIL
PERNOCTACI FORA HORARI LECTIU
DEC ACCEPTACIO TERMINI PER PRESENTAR
DOC FINCA C/ CAMAMILLA 14
DEC ADMESOS BRIGADES JOVES 2021
DEC CONTRACTE MENOLR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC DECRET RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE CREDIT
DEC CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMBNTS
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC IMPOSICIOSEGONA FINCA POLÍGON 2
PARCEL·LA 1 RÚSTICA
DEC IMPOSICIO PRIMERA MULTA COERCITIVA
PROP. FINCA C/JAUME FERRER 16
DEC CONTRACTE MENOR MUSICA LA FLAMA
DEL CANIGO
DEC ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVAMENT
PLAÇA AGENT POLICIA
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC FESTA SANT JOAN I MATERIAL JUNTA
CASINO LA UNIO 2021
DEC TORNEIG FUTBOL CEFS VIDRERENCA 26 I
27 DE JUNY
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARCELA
CARRER LLUNA 65
DEC PERMIS LACTANCIA COMPACTADA A
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
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DEC ESMENA DECRET ADMESOS BRIGADES
JOVES 2021
DEC FESTA SANT JOAN JUNTA COMPENSACIO
LA GOBA 2021
DEC. COMNVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 22.06.2021
DEC BAIXES DEFINITIVES PADRÓ
D'HABITANTS
DEC INICI PROCEDIMENT SELECCIO 2
AUXILIARS EQUIPAMENTS
DEC RESERVA PISTA COBERTA
ENTRENAMENTS ESTIU CLUB TWIRLING 2021
DEC PAGAMENT CURS FORMACIÓ A
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
DEC DESESTIMACIO RECLAMACIO
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC CO0NVOCATÒRIA JUNTA DE GOVER
LOCAL DIA 29.06.2021
DEC APROVACIO HORES EXTRES I PLUSOS
PER NOMINA DE JUNY 2021
DEC AUTORIT FINAL TEMPORADA FUTBOL
AMATEUR 3 I 10 JULIOL CEFS VIDRERENCA
DEC CONTRACTACIO BRIGADES JOVES 2021
DEC AUTORITZACIO AMPLIACIÓ TERMINI
ORDRE EXECUCIO
DEC APROVACI ERT OBRES NUM. 3 I DE
LIQUIDACIO ACTU "ENTORN PAVELLÓ"
DEC MODIF CONTRACTE ACTIV CULTURALS
EDUCATIVES SUARA
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/
ARBOÇ 55
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/
ARBOÇ 93
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/
ARBOÇ 18
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/
ARBOÇ 27-29
DEC DECLARACIÓ VEHICLE COM A RESIDU
SÒLID
DEC DECLARACIÓ VEHICLE COM A RESIDU
SÒLID
DEC DECLARACIÓ VEHICLE COM A RESIDU
SÒLID
DEC DECLARACIÓ VEHICLE COM A RESIDU
SÒLID
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA PARC C/
SATURN 1
DEC CONTRACTE MENR DE SERVEIS
DEC CONTRACTE MENR DE
SUBMINISTRAMENTS
DEC ALTA BUSTIA CARRER CAMELIA 25
DEC AUTORITZ PADEL VIDRERES TORNEIG
OPEN HEAD DEL 27 JUNY AL 4 JULIOL
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DEC ALTA BUSTIA CARRER FALGUERA 1
DEC AUTORITZACIÓ ENTRENAMENTS ESTIU
CEFS VIDRERENCA JULIOL 2021
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 05.07.2021
DEC CONTRACTE MENKR DE SERVEIS
DEC APROVACIO PLA SEGURETAT I SALUT
GRADES ESCOLA ST ISCLE
DEC AUTORITZACIO ACTIV EXTRAOR
KARAOKE
DEC APROVACIO DEFINITIVA DEL CONVENI
AMB EL GRUP JAMIA KAFO
DEC RESERVA PAVELLO CLUB NOU PATI
VIDRERENC FESTIVAL FI DE CURS
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
ALIMENTS
DEC RESERVA BIBLIOTECA ASSOCIACIO
BELEDOUGOU 11 JULIOL
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA SOLAR AVDA
MEDITERRANIA
DEC CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DEC AUTORITZACIO COMISSIO DE SERVEIS A
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT
DEC ATA BUSTIA CARRER BEDOLL 110
DEC RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CREDIT
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 13.07.2021
DEC PROVISIO INICI EXPEDIENT
CONTRACTACIÓ UEC CURS 2021-2022
DEC CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENTS
DEC DESESTIMACIO DEL RECURS DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
DEC ORDRE EXECUCIO NETEJA SOLAR
DOLORS 46
DEC PROVISIO INICI EXPEDIENT MODIFICACIO
CONTRA NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS
DEC APROVACIO EXPEDIENT CONTRACTACIÓ
UEC VIDRERES CURS 2021-2022
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA ORDRE DEL DIA 20.07.2021
DEC NOMENAMENT UN AGENT EN
PRACTIQUES I QUATRE AGENTS INTERINS
DEC RESERVA PLAÇA 1 OCTUBRE PREGARIA
FESTA DEL XAI COMUNITAT ISLAMICA DE
VIDRERES
DEC ALTA BUSTIA CARRER AVELLANER 26
DEC. CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
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DEC. CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT
DECRET EN BLANC
DEC CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DIA 20.07.2021
DEC RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
FACTURES OMISSIÓ
DEC AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA D'ARMES
TIPUS 4.2
DEC CONTRACTE MENOR DE
SUBMINISTRAMENT
DEC RECLAMACIO DANYS OBRES EN
GARANTIA REMODELACIÓ CASC ANTIC FASE
3A
DEC INCOACIO EXP. VEHICLE ABANDONAT
DEC BAIXA BUSTIA 57
DEC CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
DEC DECRET DE COMPLIMENT DE LA CITACIÓ
ALS INTERESSATS PROCEDIMENT 27/2021
DEC CONVOCATÒRIA PLE DIA ORDRE DEL DIA
27.07.2021
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La regidora Sra. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, manifesta que dins aquests
decrets hi ha el del Secretari Sr. Antoni Esqué, i aprofita per desitjar-li molta sort. No
sap si tornarà o no tornarà, i si més no el període que estigui fora desitjar-li molt
encerts i aprofita per donar-li les gràcies per tot aquest temps que han treballat junts.
L’Alcalde manifesta que esperava a la informació de l’Alcaldia per poder explicar això,
que el Sr. Antoni Esqué, per motius personals, amb aquest trasllat estarà més cap a la
seva terra, amb una comissió de serveis d’un any, cosa que vol dir que no pugui donar
d’aquí un any o abans, i que durant el temps que tingui durada la comissió de serveis
per traslladar-se a on ha nascut i on el varen veure a créixer. L’equip de govern
manifesta que li vol agrair la tasca que durant aquests 10 anys ha portat a terme a
Vidreres i li desitja molta sort i encerts i li reitera que si mai necessita quelcom aquí
estem pel que necessiti.
Continua dient que es tracta d’una comissió de serveis però que a vegades pot passar
un any i les coses poden ser diferents; però en nom de l’equip de govern li desitja
molta sort i encerts.
El Sr. Antoni Esqué agraeix els desitjos dels membres de l’Ajuntament.
Votació
Els regidors de l’Ajuntament es donen per assabentats del contingut de les resolucions
de l’Alcaldia.
7.0.- INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA
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L’Alcalde després de desitjar molta sort al i encerts Sr. Secretari en el seu nou destí de
Cervera vol comentar un tema de la carretera C-63.
Manifesta l’Alcalde que a les dues últimes setmanes han pogut viure en aquesta
carretera dos accidents: un accident on s’ha hagut de lamentar dues víctimes mortals.
Un accident que no es va produir en un dels punts més crítics d’aquesta carretera i
que per part de l’Ajuntament es va procedir, fa uns dies enrere, a celebrar una reunió
amb el Departament de Carreteres de la Generalitat per saber com estava tota la
situació en aquesta carretera i l’exposició pública de l’execució de les tres giroles . El
que els van exposar és que l’exposició pública es portaria a terme els mesos d’agostsetembre i una vegada transcorreguda seria quan es tiraria endavant tota la licitació.
Desconeix quina serà la primera, tot i que de ben seguir la més importants serà la dels
revolts de Terrafortuna. També explica que ahir mateix va haver-hi un altre accident,
amb dos ocupants d’un vehicle ferits però sortosament no varen resultar ferits de
gravetat molt greus.. Un conductor que anava en un altre vehicle va resultar ferit lleu
però no vàrem haver de lamentar cap víctima mortal.
Continua dient que per altra banda també es va parlar amb el Departament per tal de
que a part de fer l’exposició pública es pogués fer ben aviat. I que si fos possible
alguna d’aquestes adjudicacions es quedés al nostre municipi.
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Dit això hi ha un altre tema que cada anys repetim. El tema de la Policia Local és un
servei que en aquests moments està funcionant, amb noves places. Se n’han anat 3-4
agents , se n’han incorporat de nous, amb la voluntat de fer front a diverses
actuacions incíviques que pateix el municipi . Tots podran veure que s’ha fet una
modificació en el tema de l’ordenança en el tema dels animals, per poder-los sancionar
en el cas que no recullin els excrements, també en aquelles persones que estacionin
malament, en càrrega i descàrrega, que no respectin les zones d’aparcament o que
per altra banda també es trobessin en la situació de que s’aparqui en aparcaments
destinats a discapacitats i/o minusvàlids i que per tant són punts que en aquesta o
altres zones no es respecten. ,
Manifesta que estan al final del que seria la plaça d’inspector, amb la formació del
Tribunal que ha de jutjar les proves i per altra banda la Direcció General de Seguretat
ha demanat unes esmenes tenint en comte que s’acaba aquesta Comissió de Serveis,
fins el mes de setembre-octubre de l’any passat

8.0.- PRECS I PREGUNTES
Manifesta l’Alcalde un prec que els va fer arribar un veí. En aquest sentit demanava
que l’Ajuntament anés contra la decisió que en el seu dia va prendre l’Estat de declarar
l’estat d’alarma i per tant del confinament. Que s’hi prengués cartes en contra
d’aquesta decisió. Els ha arribat aquest prec. Es demana als serveis jurídics el seu
parer d’aquesta petició, perquè s’ha de mirar molt bé abans d’emprendre qualsevol
acció legal.
El regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, manifesta que hi ha diversos
precs que varen fer en plens anteriors i que no s’han resolt.
Un d’aquests precs és el tema del registre d’entrada, sortida, decrets . Tot aquest
accés informatiu que tenen els regidors, on hi ha molts llocs vetats d’accés, als quals
no es podia accedir, molts salts numèrics de 20-30 números d’informació i vostè, Sr.
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Alcalde es va comprometre a fer una reunió, però ja és la segona o tercera vegada
que s’hi compromet per tal de resoldre el problema existent.
Contesta l’Alcalde que han de procedir a portar a terme aquesta reunió i ja li va dir que
era una forma de treballar que s’havia implantat des de la Diputació, perquè és el
sistema que tenia aquesta eina de treball i s’ha de procedir a donar un canvi a la
forma de treball que se segueix actualment, se’ls ho ha de dir. També s’està mirant
tots aquests registres que vostès no poden accedir són temes de recursos humans, de
concessió d’ajudes i que per tant només eren vostès qui no podien accedir-hi. És la
mateixa situació i se’ls ha d’acabar d’explicar millor aquest tema respecte com
funciona. Va per aquesta via. Manifesta que han estat revisant-t’ho el personal de
l’Ajuntament i els ho estan explicant, dades de serveis socials, dades del personal de
l’Ajuntament,
La regidora Anna Clapés demana poder intervenir en aquest punt, i l’Alcalde
l’autoritza.
Manifesta que precisament avui ha estat parlant amb el síndic del poble respecte
aquest tema, perquè tal com ja els va explicar en el Ple anterior li va voler traslladar
aquesta problemàtica que tenen els regidors de l’oposició. El síndic la va informar que
des de fa uns dies sí que tenen accés a les instàncies que queden registrades sobre
recursos humans. Li ho ha informat aquest migdia. Ella personalment no ha tingut
ocasió de poder-ho comprovar, però confia que sigui tal com li ha dit el síndic.
Continua dient mancaria el tema de la Policia i els serveis socials, en els quals sembla
que hi hauria una mica de problemàtica en el tema de la protecció de dades i explica
que el que la regidora li ha traslladat és que no els interessen les dades personals, que
posin les inicials, que tatxin absolutament tot el nom, que posin les inicials, que no
posin les dades confidencials, i han quedat que al setembre es tornarà a treballar en
aquest tema, de la mateixa manera que ja s’ha aconseguit que tinguin accés a
recursos humans doncs puguin tenir accés a les instàncies tant de la policia com de
serveis socials, amb la informació confidencial tatxada, esborrada, o de la forma que
sigui.
Intervé l’Alcalde per dir que si els semblés aquests precs i preguntes que han anat
venint de forma viva es poden seure, com en altres temes, els portaveus dels grups o
regidors que designin i parlar-ne. No és que es vulgui deixar-ho, sinó fer com en altres
temes estan disposats a poder-ne parlar. Si ho consideren oportú, aquests llistats de
precs i preguntes que s’han anat fent de forma reiterativa, seria bo que poguessin
parlar-ne, que poguessin fer una reunió quan vagi bé a tots els grups, discutir el
perquè, pugui haver-hi la part jurídica, serà la part jurídica nova, recursos humans, que
puguin donar resposta.
Intervé el regidor Sr. Francesc Jesús Becerra, del grup SV-CP, per manifestar que per
part del seu grup li sembla positiu, i en tot cas quan es convoqui ja li portaran la relació
de les qüestions pendents. Només una pregunta, potser dues, i ambdues són a títol
informatiu.
-Una d’elles és l tema de la prevenció d’incendis. Atès que estem en ple estiu, molt
problemàtic i amb moltes incidències en temes d’incendis, els agradaria saber tot l
tema de la neteja de franges, etc; en definitiva una mica de resum respecte com
evoluciona, atès que tenen constància que resten per fer algunes franges i també
parcel·les per netejar i era demanar si els poden fer cinc cèntims de com està aquest
tema.
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L’Alcalde respon dient que cada any es va fent les franges perimetrals d’algun barri
del municipi. Potser el regidor Sr. Pere Raset vol explicar el tema.
El regidor Sr. Pere Raset manifesta que Vidreres té quatre urbanitzacions i cada any
es van alternant perquè, en definitiva, fer les franges cada any no és necessari perquè
d’un any per l’altre queden les franges netes. Aquest any s’han estan fent totes les
zones verdes de La Goba, que ja estan acabades, i ara s’està fent a Aiguaviva Parc,
on ja queda molt poc temps per acabar.-ho. Malgrat tot, amb el tema de l’Alfa-3. L’altre
nivell que era el de màxim risc, els forestals van parar l’execució dels treballs. Queda
mot poc tros per fer i s’acabaran els treballs en els propers dies. Aquest any s’ha fet
La Goba i Aiguaviva, i el darrer anys es va fer Puig Ventós i Terrafortuna. El proper
any es tornarà a fer el mateix. És un cicle que es va fent i que, d’aquesta forma, es
mantenen netes cada any. Tant si és un any amb perill com si no, es va mantenint
aquest cicle de cada dos anys.
En aquest punt l’Alcalde afegeix que en aquest exercici s’ha procedit a fer la neteja de
totes les zones verdes de La Goba i que la segona part es farà. L’any anterior vàrem
fer tot una franja d’Aiguaviva i que la segona part que , de cares al proper exercici, es
faran totes les zones verdes d’Aiguaviva a fons en la seva totalitat.
Amb això tindríem tota la franja feta, tal com marca la normativa, que es neteja cada
dos anys, i per la part d’Aiguaviva, el trosset que manca de la seva franja perimetral
estaria acabada. Com és obvi, també, alguna persona preguntava que estaven
netejant les zones verdes, fent les franges perimetrals al mes de juny. És fàcil
l’explicació, perquè si tens un any plujós, què passa? Doncs que si s’asseca el
sotabosc aquella herba representa un perill perquè és combustible. Si comences a
netejar el mes de juny podria representar una situació crítica. Si s’està treballant,
malgrat que es prenguin les seves mesures de seguretat, en el cas que es produís un
incendi, s’ha de dur a terme en aquests mesos,. Si s’haguessin fet els treballs en el
mes de març s’haurien trobat que al mes de juny totes les herbes ja estarien altres, per
haver crescut . Per tant s’ha optat fer-ho d’aquesta manera . Sí que la situació hagués
estat, si no s’hagués fet res, la possibilitat de netejar les zones verdes en el proper
exercici, i procedir, quan s’hagués acabat aquest petit trosset de franja perimetral que
resta a Aiguaviva Parc. Espera que no es produeixi cap incendi al terme municipal,
esperem que les persones tinguin senderi i que no facin bestieses, tot i que a vegades
sorprèn algunes de les situacions de persones que, tot i veien algun incendis que
actualment està cremant molt, fa dos dies algun de proper, abans l de Llançà, el de
Ventalló ... A vegades es procedeix a fer una foguera, però no és el mateix en una
propietat privada que en zones verdes, zones boscoses, ja que si no es va en copte es
podria generar un gran incendi forestal.
Per altra banda el tema de la neteja de les parcel·les, l’any passat es va arribar a
enviar requeriments a més de 700 propietaris perquè netegessin més de 1.100
parcel·les. Hi ha propietaris que les han anat netejant i per contra n’hi ha d’altres que
no han fet la neteja. En aquests moments no poden finalitzar-ne la neteja i se’ls està
requerint per tal que tan bon punt sigui possible acabin de netejar la. seva propietat.
S’ha de tenir en compte que algunes d’aquestes parcel·les són de societats o de
bancs i/o caixes, que passen del tema. En aquest cas s’hi ha d’estar a sobre i de fet
s’hi està a sobre. La Tècnica s’hi va posar a treballar, i de fet tres persones de
l’Ajuntament hi han estat treballant. Una d’elles va estar revisant les parcel·les,
estiguessin o no brutes per avaluar-ho. Seria aquesta la situació, sumat també que ja
varen fer una reunió de col·laboració pel cas que hi hagués algun incendi forestal.
Aqueta pràctica es porta a terme des de fa molts anys, i la forma és fer un simulacre i
es veu perfectament com està, com es reacciona, actualitzes tota la documentació i el
material de l’any anterior i s’acaba comprovant tota la documentació i posteriorment es
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passa a l’acció.. Si hi hagués un incendi forestal a gran escala ja es procediria als
espais reservats. En una primera fase perquè els bombers poguessin venir i en una
segona fase perquè els bombers de la Generalitat poguessin muntar el seu centre de
control, i a continuació ells amb Creu Roja ja fan el seu desplegament d’instal·lació,
per si s’ha de desallotjar alguns habitatges del nostre municipi o, inclús, si passés com
a Maçanet de la Selva, ara fa uns vint anys, aproximadament, que el mes d’agost va
haver-hi un incendi forestal gran, i Vidreres també va ser un lloc gran d’acollida per a
gent de Maçanet de la Selva. Un incendi que ara potser només recorden poques
persones però que va cremar durant diversos dies; un incendi que va ser capaç de
travessar l’autopista i va demostrar que és increïble el que pot arribar a fer un foc.
Aquí també fan la petició al Departament d’Agricultura per tal que canviï la normativa a
nivell de manteniment de boscos, que siguin conscients que el 80% dels boscos del
país estan en mans de propietaris privats i cal fer urgentment un canvi de gestió.
La regidora Sa. Anna Clapés, del grup VST-ERC-AM, pregunta si hi ha previsió de
quan es farà la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. Ho diu perquè anys enrere
s’havia fet, aproximadament, al voltant de Sant Joan, i aquest any encara no s’ha
celebrat. Ho pregunta perquè hi h un tema concret que els preocupa, i és el tema del
deute de Rec Madral. Volien veure a través de la liquidació del pressupost, que no és
així, í sinó del Compte General del Pressupost de 2020. Ho han comentat altres
vegades. Volen saber el deute acumulat de Riera de Cabanyes per anar veient
l’evolució. Bàsicament volen saber com trobar-lo. Són del parer que és una dada
important que desconeixen
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L’Alcalde respon que d’acord i demana a la regidora si hi ha algun altre prec.
La regidora Sra. Anna Clapés del grup VST-ERC-AM, manifesta que de nou vol parlar
del tema del Glifosat. Manifesta que fa anys que el seu grup està en contra de la
utilització d’aquest herbicida i que aquest any s’ha tornat a utilitzar. El regidor Sr Pere
Raset li va passar unes fotografies en les quals s’informava de la col·locació d’uns
cartells informant que es portaven a terme aquestes tasques però la realitat és que no
arriba aquesta informació. Llavors són del parer que és molt greu que no arribi la
informació i que els veïns no es puguin preparar i seguir les recomanacions que es fan
en aquests cartells informatius. De nou volen deixar constància que estan en contra de
la seva utilització, però si l’Ajuntament decideix continuar utilitzant-o, almenys que la
població i les persones afectades en tinguin coneixement. Pregunta si l’equip de
govern s’ha plantejat passar un paper per les bústies per tal que els veïns se
n’assabentin. No dubta que es pengessin cartells en algunes zones, però o no són
suficients, o la gent els arrenca o alguna cosa passa, i si no, si es dubta de la seva
paraula, es pot preguntar als veïns si n’han tingut coneixement d’aquestes últimes
actuacions. Els demanen que es prenguin
mesures per tal que els veïns se
n’assabenti millor i pugui seguir les recomanacions que precisament s’indiquen en els
esmentats cartells informatius .
L’Alcalde s’adreça a la regidora Sa. Ana Clapés demanant si té algun altre prec.
Contesta la regidora que sí, una pregunta. El tema de les piscines, els agradaria que
els expliquessin, perquè ho desconeixen, si hi ha alguna moratòria per a la
construcció de piscines o no. Ho pregunta per manca de coneixement, no en té
constància. Ha sentit algun rumor però no h sap… S’ha passat algun full informatiu
dient que no es podien construir piscines durant un període de temps o no hi ha res al
respecte?
Contesta l’Alcalde que no, que no hi ha res al respecte.
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Si la regidora no té cap altre pregunta, passa a continuació a donar resposta a les
preguntes formulades.
- En relació a l’aprovació del Compte General del Pressupost no s’ha pogut portar-lo a
terme abans. En un període no superior a una setmana o quinze dies es procedirà a
convocar la Comissió Especial de Comptes per tal que emeti l’informe preceptiu. No
s’ha pogut fer abans per altres motius, que ja els explicarà el dia de la reunió.
En el tema del Glifosat es va comprar l’escaldadora. L’equip de govern ja va dir, va
anunciar que la intenció que tenien era utilitzar d’altres mètodes que no fos el Glifosat,
sinó amb una escaldadora, tirant vinagre, que és vi agre, que és el que van tirar, tal
com ha anat repetint en alguns punts. S’ha fet aquesta actuació en una primera fase.
El que es va comprometre l’equip de govern en el seu moment, que s’havien de cercar
fórmules per poder eliminar les herbes que creixen als carrers del municipi , és el que
han estat fent. Durant uns dies s’ha vist que ha costat més que les herbes tornessin a
aparèixer a les nostres vies. Per tant és perquè es va fer la prova amb l’escaldadora,
s’ha provat amb vinagre per part d’efectius de la brigada municipal, s’han fet aquestes
actuacions provant com seria poder fer-ho i ara treure el Glifosat, eliminar-lo,
erradicar-lo del nostre municipi. Estàvem fent una actuació per matar les herbes amb
vinagre i que és una primera fase.
Pregunta la regidora si ha funcionat el sistema.
Respon l’Alcalde que no, que no ha acabat de funcionar del tot. La veritat és que no
acaba de funcionar del tot, no és només a Vidreres sinó a tot arreu. Quan es va
escaldar i quan es tira el vinagre. Per tant, actualment, l’únic que funciona per tal que
no creixin es herbes en parcs o en altres espais, és el Glifosat., és l’única cosa que
està funcionant actualment. Però l’equip de govern ja va n aquesta direcció. Aquest
any va ser el primer, van fer una prova d’escaldar un sector del poble. Amb el terme
del vinagre es va intentar fer-ho a tot el terme municipal. I es va anar treballant
combinant el Glifosat i el vinagre.
El que comenta suposa deu ser la prova que es va dur a terme fa un parell o tres de
setmanes. No s’utilitzava el Glifosat per ensulfetar el que eren els arbres , sinó que es
feia amb un producte 100% natural. Es va avisar a la població, es van col·locar
cartells, tal com s’havia anat duent a terme sempre, en els diversos espais on hi ha
més mobilitat de persones, en els quals les persones han d’anar-hi per tal que tothom
ho veiés i s’ho pogués mirar.
Que hi ha brètols? Sí que n’hi ha de brètols, i l’incivisme creix a tot arreu. Es troben
que l’incivisme creix a Vidreres però també creix també a altres municipis . Aquesta
situació esperen que aquests quatre policies nous que s’han incorporat ajudin a
millorar i/o erradicar aquestes situacions incíviques que patim. És complicat. Si
l’Ajuntament ha posat un cartell i la tècnica ha posat un cartell en una zona de pas, per
on els veïns passen caminant o van a tirar les escombraries, i on s’espera que tothom
ho vegi, i que puguin llegir que es procedirà a fer l’ensulfatament com s’ha fet cada
any. Si tens un policia en un sector no el tens en un altre sector. Però reitera que el
producte que s’utilitza és un producte 100% natural, i es va treure ja fa uns anys
enrere el que eren uns productes que potser no ho eren tant i en aquest cas ens
trobem en aquesta situació.
Intervé el regidor Sr. Pere Raset, encarregat de l’Àrea per aclarir que els cartells eren
per l’aplicació de l’insecticida del mosquit tigre, com es fa cada any. Els cartells que va
passar ja ho especifiquen, i eren per evitar les molèsties als veïns., cada any en
aquesta època . Si més endavant no s’ha pogut aguantar la plaga, o hi ha una plaga
molt més gran,. Es torna a repetir abans de la Festa Major. És una pràctica habitual
aplicar . No és pel que ha manifestat la regidora, que suposava que
era
perquè
tiraven Glifosat sinó que era pel mosquit tigre
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La regidora manifesta que si no era pel Glifosat era per ensulfetar, i demana disculpes
pel seu error..
El regidor reitera que és per aclarir-ho només ,i que es fa amb uns productes molt
menys agressius
Reitera la regidora que encara que no sigui Glifosat i que sigui un altre tipus
d’ensulfatament, té unes recomanacions, perquè varen demanar les fitxes tècniques,
fa uns dos anys aproximadament, i té les recomanacions.
El regidor manifesta que potser la regidora l’hauria de demanar a data d’ara, atès que
és mot possible que la composició hagi variat, atès que aquests tipus de productes van
evolucionant.
La regidora torna a manifestar que, si més no, hi ha unes recomanacions, i en aquest
sentit el prec que fa a l’equip de govern és que atès que aquestes recomanacions no
arriben a la població, demana que per favor, se’n faci difusió per tal que arribin als
veïns i se segueixin.
Conclou l’Alcalde ratificant l’explicació del regidor , que sempre que és possible, i en
aquest cas en concret el producte que s’utilitza per matar el mosquit, s’apliquen
productes 100% naturals i que de cares al proper exercici, en lloc de posar-ho en
aquestes zones estratègiques es passi a les bústies els canvis que es produeixin.
I sense cap altre assumpte d’interès per tractar, ni senyor regidor que vulgui fer ús de
la paraula, es dona per acabada la sessió, de la que se n’estén aquesta acta que signa
el Senyor Alcalde juntament amb mi, ,el Secretari que en dono fe.
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