ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT EN DATA 12 DE JULIOL DE 2010

PEL

PLE

DE

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 66/2010
Data: 12/07/2010
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A)
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A)
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU)
Sr. Josep Bellvehí Sàenz (CiU)
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou trenta hores del dia dotze de juliol de dos mil deu, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a tractar dels assumptes
de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que cal
perquè sigui iniciada, pren la paraula el portaveu d’ERC, el qual proposa al Ple en
substituir el punt núm. 18 en que s’havia de debatre una moció, que presentava el seu
grup, sobre la sentència del tribunal constitucional en relació a l’Estatut de Catalunya, ja
que el grup de CiU ja en presenta una de similar que es votarà en el punt núm. 19, per
una nova moció, que proposa es voti la seva urgència, sobre una declaració davant la
sentència del tribunal constitucional contra l’Estatut d’Autonomia.
Així mateix el portaveu del grup municipal de L’A, proposa també incloure, per
urgència, una moció sobre la modificació de l’article 14.2 del R. D. Llei 8/2010, pel que
s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.

Els reunits, per unanimitat, aproven la inclusió d’aquests dos punts per urgència, el
primer dels quals substituirà al punt núm. 18 i el segon es debatrà en el punt núm. 20.
El Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ORDINÀRIA DE 3 DE MAIG I
EXTRAORDINÀRIA DE 17 DE MAIG DE 2010.
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a les actes ordinària de 3 de
maig de 2010 i extraordinària de 17 de maig de 2010, que s’ha distribuït amb la
convocatòria.
El portaveu del grup municipal d’ERC, demana fer uns aclariments en la seva
intervenció en el ple del dia 17 de maig, que sense variar l’esperit del què es va dir,
clarifiquin la seva postura; per la qual cosa entrega un escrit, demanant que es
transcrigui en la seva intervenció en aquell Ple, ja que segons manifesta la intervenció
tant del portaveu de CiU com de L’A. es va transcriure dels escrits que ambdós
portaven, i la seva, al no portar-la per escrit, es va transcriure d’una manera que no
queda massa clara.
El Sr. Alcalde intervé per manifestar que cal respectar el què diu la gravadora, i en
tot cas cal comprovar-ho i ja està.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, diu que si es fa així es faci sempre així, i
aleshores que no es facin servir escrits.
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, manifesta que la seva intervenció entén
que s’ajusta al que va dir en el Ple.
El Sr. Alcalde manifesta la seva oposició, perquè hi falta una frase final on el Sr.
Roquet va dir que “i qui no li agradi que s’hi posi fulles”. El Sr. Roquet diu que hi està
d’acord i que no té cap inconvenient en que s’hi inclogui.
Per últim, els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió ordinària del dia 3 de maig de 2010.
Segon.- Deixar pendent l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 17 de
maig, als efectes de que es pugui tornar a escoltar la gravació i, en el seu cas, clarificar
les intervencions.

2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 59 a 103 de 2010).
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, demana explicació sobre les següents
Resolucions:
- L’adjudicació d’obres a la Urbanització Les Guilleries i a la Piscina, tot i que
legalment són obres menors i per tant es poden adjudicar directament per l’Alcaldia,
entenen que seria més ètic fer un concurs, donant opcions a totes les empreses del

Municipi, atesa la situació actual de les empreses de construcció, i no donar-les a dit en
el primer cas a Excavacions Viladrau, per un import de 31.000 € i a Construccions
Farrerons, les de la Piscina, per un import de 26.000 €.
- En segon lloc demana sobre la sol·licitud que s’ha fet per demanar una ajuda per
adquirir una màquina per escombrar, quan ja s’havia parlat i acordat per Ple, a principi
de legislatura, de no comprar aquesta màquina, i atesa la situació actual, de pocs
recursos, encara s’explica menys aquesta sol·licitud.
- Per últim demana sobre la subvenció que s’ha demanat a la Generalitat per a la
restauració de la Masia La Sala, amb un pressupost de 256.000,00 €, tenint en compte
que aquesta és una masia privada.
El Sr. Alcalde, contesta el següent:
- En quan a les obres que s’estan efectuant a la Urbanització Les Guilleries, sí que es
van demanar pressupostos, i consten a l’expedient, per tant no és cert que s’hagi donat a
dit, i es va donar finalment al que va fer l’oferta més avantatjosa. En el cas de les obres
de reparació de la Piscina, no es van demanar pressupostos, perquè va començar com
una obra de reparació petita que es va encarregar al paleta de torn, i després va resultar
més important del que en principi semblava i es va considerar que el millor era que ho
acabés el mateix paleta.
- En quan al tema de la màquina d’escombrar, el Sr. Alcalde, clarifica que es tracta
només de demanar una subvenció, i que per tant després si la concedeixen, ja es parlarà
si es compra , però el cert és que, des del seu punt de vista, fa molta falta.
- Per últim el tema de la subvenció demanada per la restauració de la Masia de La Sala,
es va fer perquè dins el projecte en què estem inclosos de “Boscos, Bruixes i
Bandolers”, estaria inclòs aquest edifici, que està classificat com patrimoni nacional, i
que si es dona la subvenció, en tot cas caldrà signar un conveni am la propietat, per tal
que es facin càrrec de la part no subvencionada i es comprometin a obrir l’edifici al
públic.
El Sr. Bayarri, demana si la subvenció per la màquina de netejar és específica per això
o es podien demanar altres coses.
El Sr. Alcalde contesta que era específica per aquest concepte, i vol justificar la seva
necessitat per efectuar el manteniment del poble i en un futur també el manteniment de
la Urbanització Les Guilleries.
S’ensenya al Sr. Bayarri la convocatòria.
El Sr. Vinyeta comenta que per l’import del que es parla, sobre uns 60.000 €, no creu
que sigui una màquina que pugui donar per tot el poble i a més a més per les Guilleries,
i adverteix que no ens trobem que després només serveixi per escombrar la plaça. A més
el cost del seu manteniment, com ja es va parlar en el seu dia, sol ser bastant important,
i pensa que cal preguntar-se si pot resultar més econòmic llogar-la.
El Sr. Bastias, contesta que llogar la màquina per escombrar també és molt car.

El Sr. Alcalde, finalitza dient que, en tot cas, caldrà veure si ens donen la subvenció i
aleshores ja es prendrà la decisió que sigui.

3.RATIFICACIÓ
DECRET
D’ADOPCIÓ
DE
MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC EN
APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 8/2010, DE 20 DE MAIG.El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries
per a la reducció del dèficit públic, modifica –reduint-les- les percepcions retributives
del personal del sector públic regulades per la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’estat, i és d’aplicació a tot el personal municipal: funcionari,
laboral i eventual.
L’aplicació de la reducció retributiva als càrrecs electes locals no està expressament
prevista per cap precepte legal del Reial Decret Llei 8/2010, no obstant en aplicació dels
acords i recomanacions de les entitats municipalistes de Catalunya, Associació Catalana
de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya, es vol fer extensiva la mesura de
reducció, a la indemnització que rep el Sr. Alcalde per dietes i desplaçaments.
Considerant per una banda que la reducció retributiva que afecta al personal laboral i
funcionari de l’Ajuntament no és una modificació de retribucions ni del pressupost que
respongui a la iniciativa municipal, sinó la mera aplicació d’una norma legal d’obligat
compliment i d’altra banda atenent a la urgència de confeccionar les nòmines del mes
de juny sense que sigui recomanable esperar a la sessió plenària prevista a
començaments del mes de juliol, es determinaren les mesures a adoptar per Decret de
l’alcaldia 94/2010, de data 23 de juny de 2010, d’acord amb les competències
reservades a aquest òrgan de govern a l’article 21.1.a) de la Llei 7/1985, Reguladora de
les bases de règim local, sens perjudici de la seva ratificació del Ple municipal.
Pel que fa a la reducció dels havers dels electes municipals, en la mesura que no dimana
de cap norma legal d’aplicació, la seva determinació és competència del Ple, tant per la
seva competència per aprovar els pressupostos com per allò establert a l’art. 75.5 Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de règim local que regula l’establiment d’aquests
havers.
Per tot l’exposa’t, es proposa al Ple l’adopció dels acords que segueix a continuació:
- Ratificar el Decret de l’alcaldia de data 23 de juny de 2009, en la part que es
reprodueix a continuació:
PRIMER.- Aplicar, amb efectes d’1 de juny de 2010, les mesures retributives regulades
al Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit públic, als diversos grups del personal municipal de la següent
manera:
Personal funcionari: En la mesura que la seva estructura salarial és igual a la fixada a
la Llei de Pressupostos de l’Estat per als funcionaris d’aquest inclosos a l’àmbit
d’aplicació de la llei 30/1994, de mesures per a la reforma de la funció pública,
correspon aplicar allò previst a l’article 28.Un.B) de la LGPE, modificat per l’art. 1.4
del RDL, de la següent manera:

-

Retribucions bàsiques: Seran les fixades per a cada grup a la taula
continguda a l’article 22.Cinc.B) modificat
Paga extraordinària de desembre: Serà la regulada per a cada grup a l’article
22.Dos.B) modificat
Complement de destinació. Serà l’establert a la taula continguda a l’art.
28.Un.B.c) modificat
Complements específic i de productivitat: Es reduiran, cada un, el 5% en
relació als percebuts fins a 31 de maig de 2010

Personal laboral: Les retribucions d’aquest personal no estan equiparades a les que
perceben els funcionaris, per tant, els és d’aplicació allò regulat a l’article 22.Dos.B.4)
LPGE, modificat per l’art. 1.Dos RDL 8/2010. Els seus havers en còmput anual
excedeixen (en tots els supòsits) el mínim de 1,5 SMI. Per tant, procedeix aplicar una
reducció del 5% dels conceptes retributius que integren la nòmina, sens perjudici de la
possibilitat de negociació col·lectiva.
SEGON.- Acordar, pel que fa als càrrecs electes que no estan compresos en el personal
afectat pel RDL, la reducció dels seus havers de la següent manera:
-

Alcalde : Dietes mensuals............... reducció del 5%.

Intervencions:
Sr. Roquet, del grup municipal de CiU: El seu grup considera que es injust que
s’apliquin aquestes mesures al personal d’aquest Ajuntament, i en solidaritat amb ells,
volem fer dues coses:
Primer: Posar per escrit les remuneracions que cobren els polítics del nostre
Ajuntament:
Alcalde: 250 € per dietes, i 100 € per dietes cadascun dels 2 Regidors de l’equip de
govern.
Sou Alcalde: 900 € i Regidors equip de govern: 300 € cadascun.
Grups polítics: 30 € mensuals.
Regidors a l’oposició: 75 € per assistència a ple, per tant només dietes.
Segon.- Proposar que es renunciï al 100% de les dietes tots els Regidors i Alcalde, la
renunci a la quantitat que es dona als grups polítics i, a una renuncia del 50% de les
remuneracions que cobren l’Alcalde i els Regidors de l’equip de govern.
El Sr. Alcalde contesta:
Primer.- Pel que fa a la remuneració de l’Alcalde, aquest sou ve subvencionat
íntegrament per la Generalitat de Catalunya, i en quan a les dietes ja ha renunciat al 5%,
i entén que no es pot renunciar a més perquè com es conegut, ell dona part de les seves
retribucions a una persona que col·labora amb ell, que l’ajuda i que paga ell
directament.

Segon.- En quan a l’import del que cobren els Regidors de l’equip de govern entén que
no es just efectuar cap reducció ja que amb aquest import es paguen els desplaçaments i
la dedicació que tenen als assumptes municipals i el que no pot ser és que encara els hi
costi diners. Per tant entén que els regidors de l’oposició puguin renunciar a aquestes
dietes, perque no tenen tampoc despeses, però no els regidors de l’equip de govern que
han de dedicar-hi moltes hores i que sovint encara ni arriba per les hores que hi
dediquen.
Tant els Srs. Bastias com Campañà ratifiquen les paraules del Sr. Alcalde. Ja que
segons manifesta el Sr. Bastias, ells hi dedica quasi tot el dia, i ell no volia cobrar però
se li va dir que havia d’admetre de cobrar alguna cosa per les despeses que li portaria
l’exercici del càrrec, i realment són molts els viatges que ha de fer, per assistir a
reunions i representar a l’Ajuntament.
Per part del Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, s’exposa el següent: Ell entén que
la mesura és extraordinària i d’obligat compliment pels funcionaris i treballadors
municipals i ells no ho poden discutir, però sí que els polítics poden fer el que creguin
més convenient, i per tant ell també renuncia tant a les seves dietes com a l’import que
pertoca al seu grup polític, però demana que aquests imports es destinin al sou dels
funcionaris. Pel que fa al grup de govern, entén que ells no estan obligats pel Decret i
per tant si no ho volen fer ho poden fer, però els funcionaris no ho poden discutir.
El Sr. Alcalde, pensa que és un gest que funcionaris i treballadors municipals agrairan, i
pel que fa a la reducció que ell havia proposat de les seves dietes també les vol destinar
als sous dels treballadors municipals. En el mateix sentit s’expressen els Regidors del
grup de CiU, que també demanen destinar la seva reducció als sous dels treballadors
municipals.
Per tant els reunits, per unanimitat, ACORDEN, d’acord amb les propostes formulades
pels diferents grups municipals:
Primer.- Reduir el 100% dels imports que es destinen als grups municipals, a partir de
l’1 de juliol de 2010.
Segon.- Reduir el 100% de les dietes per assistència als plens municipals, dels Regidors
dels grups municipals de CiU i ERC a partir de l’1 de juliol de 2010.
Tercer.- Reduir el 5% de les dietes de l’Alcaldia, a partir del mes de juny de 2010.
Quart.- Destinar els imports deduïts a pal·liar la retallada retributiva establerta en el
RDL per al personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament.
Cinquè.- Delegar a l’Alcalde l’aplicació concreta d’aquestes mesures de reducció de
dietes a alcalde i regidors de CiU i ERC i la destinació concreta a compensar la
disminució de la paga extra del mes de desembre de 2010 del personal funcionari,
laboral i eventual de l’Ajuntament.

4.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2009.Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada favorablement
per la Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit d'informació pública,
mitjançant edictes al BOPG núm. 105 de 2 de juny de 2010 i al tauló d’edictes de la
Corporació, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni suggeriment i trobada
conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent

ACORD:
PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i justificants
dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als moviments de
despeses i d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2009, que a nivell de resum
ofereixen el resultat que s'indica annex.
SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la Sindicatura
de Comptes pel seu examen i fiscalització.
ANNEX
1.1.

De la pròpia entitat local
-

El balanç, amb un actiu i un passiu de 3.854.231,44 €.

-

El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de
145.525,59 €.

-

L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:


Crèdits inicials .............................................4.660.000,00€



Modificacions de crèdit.................................. 680.871,15€



Crèdits definitius..........................................5.340.871,15€



Obligacions reconegudes .............................2.215.668,26€



Pagaments realitzats.....................................1.551.868,69€



Obligacions pendent de pagament ..................720.089,49€

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


Previsions inicials ........................................4.660.000,00€



Modificacions de crèdit...................................680.871,15€



Previsions definitives ...................................5.340.871,15€



Drets reconeguts nets ...................................2.264.110,47€



Recaptació neta ............................................1.802.326,26€



Drets pendents de cobrament ..........................461.784,21€

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 16.336,22€.
-

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

2. Documentació complementària
2.1.

De l’entitat local
-

L’acta d’arqueig.

-

Les certificacions de cada entitat financera.

-

La conciliació bancària.

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
de la Corporació.

5.- PROPOSTA APROVACIÓ OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA –
UNITAT D’ACTUACIÓ NÚM.2 PRAT DE L’ORELLA.Per acord del Ple de 30 de març de 2005 es va aprovar definitivament el Projecte de
Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació núm.2 Prat de l’Orella.
Una vegada executades les obres d’urbanització s’ha verificat la comprovació del
replanteig de les parcel·les resultants en relació amb les obres executades, i la definició
dels seus límits i ajustos d’acord amb l’estat físic definitiu.
De conformitat amb l’article 168.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’ha
presentat per part del Sr. Lluís Peipoch Baucells el document d’operació jurídica
complementària del Projecte de Reparcel·lació de la U.A. 2 Prat de l’Orella per tal de
dur a terme un reajustament de les circumstàncies descriptives d’algunes finques de
resultat, sense alterar-ne la superfície resultant, redactat pel tècnic Sr. Andreu Comellas.
S’ha notificat degudament el document als propietaris interessats, sense que s’hagi
presentat cap al·legació ni sugerència,
Per tot això, es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’operació jurídica complementària de rectificació de descripcions
de llinders de les parcel·les situades en la illa central de la Unitat d’Actuació núm.2 Prat
de l’Orella segons resulta del replanteig que figura en el document que consta en
l’expedient.
SEGON.- Comunicar el present acord al Registre de la Propietat de Sta. Coloma de
Farners per tal que es procedeixi a la rectificació de les descripcions d’acord amb el
document d’operació jurídica complementària aprovat.

La proposta es aprovada per majoria simple amb el vot a favor dels 3 Regidors de L’A i
l’abstenció dels 3 Regidors de CiU i del Regidor d’ERC.
Intervencions:
El Sr. Roquet del grup municipal de CiU manifesta que el seu grup s’absté per
coherència amb altres acords adoptats sobre aquest tema.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, manifesta que també s’absté perquè no està
d’acord en com s’ha portat tot aquest tema de la urbanització de la U. A. Prat de
l’Orella.

6.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA “ACCESSIBILITAT
I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA CASA DE LA
VILA I A L’ESCOLA”.Atès que l’expedient de contractació de l’obra ordinària “Accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques a la Casa de la Vila i a l’Escola”, inclosa al Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya, de tramitació ordinària, pel procediment obert.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 3 de maig de 2010, va adjudicar
provisionalment el contracte a l’empresa Construccions Busquets Vilobí SLU, d’acord
amb la proposta de la Mesa de Contractació.
Atès, que tal i com consta en l’expedient, l’adjudicació provisional es va notificar als
licitadors i es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 104 de 01.06.2010 i
que el termini de deu dies fixat a l’article 96 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic, va acabar el dia 14.06.2010 , sense que durant el aquest
termini s’haguessin presentat al·legacions ni reclamacions per part dels licitadors.
Atès que en data 19.05.09 l’adjudicatari provisional va constituir la garantia definitiva i
va presentar els documents justificatius exigits.
Atès allò que disposen les base d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional aprovada pel Ple de la Corporació
en sessió de data 3 de maig de 2010, del contracte de les obres “Accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques a la Casa de la Vila i a l’Escola”, a favor de
l’empresa Construccions Busquets Vilobi SLU, pel preu de CENT VUITANTA-VUIT
MIL CINC-CENTS TRETZE AMB NORANTA-UN CÈNTIMS d’euros (188.513,91
€) més IVA, més les altres millores presentades per aquesta empresa en la seva oferta
d’acord amb el projecte tècnic aprovat i el plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 452 62701 del pressupost municipal
vigent.

Tercer.- Retornar als licitadors, que ho sol·licitin, la documentació administrativa que
no hagi de romandre necessàriament a l’expedient.
Quart.- Donar publicitat a la present resolució d’adjudicació definitiva mitjançant
anunci al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant de l’Ajuntament
(www.viladrau.cat)
Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.
Setè.- Notificar a l’adjudicatari i citar-lo per tal que en el termini màxim de cinc dies ,
comptat des de l’endemà del que rebi la notificació , comparegui a l’Ajuntament per
formalitzar el contracte en el corresponent document administratiu. Notificar-li també
que en el termini de cinc dies hàbils ha de lliurar a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i
Salut de l’obra, per a la seva aprovació.
Intervencions:
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, manifesta que el seu grup s’abstindrà, no pel
tema de la licitació, sinó perquè tal i com ja van dir en l’adjudicació provisional no
saben quina destinació o utilitat final tindrà l’edifici.
El Sr. Alcalde, contesta que, d’acord amb els informes tècnics, aquestes obres no
suposaran mai un obstacle pel que finalment es vulgui fer en aquest edifici, ja que es
tracta de suprimir les barreres arquitectòniques. De tota manera ja es va intentar fer una
reunió amb els 3 grups politics per parlar de les diferents destinacions tots els locals
municipals i precisament va ser ell com a representant del grup de CiU qui es va negar a
participar-hi; de tota manera torna a oferir als diferents grups municipals la possibilitat
de parlar-ne per tal de consensuar al màxim la destinació que es pugui donar als
diferents edificis municipals.
El Sr. Roquet, contesta que ja sap perquè si van negar, doncs tal i com es va gestionar
la retirada d’un punt a l’ordre del dia, referent al terreny de l’escola, segons el pacte
amb que s’havia arribat amb l’equip de govern, i la seva posterior inclusió, va portar a
un enfado que hi era, hi és i seguirà fins a final de legislatura.
La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 3 Regidors de
L’A i del Regidor d’ERC, i amb l’abstenció del grup municipal de CiU.

7.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CREDIT I
DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 2/10.S’han adjudicat les obres “xarxa de telecomunicacions amb ràdio freqüència i sistema de
videovigilància” i la redacció del projecte corresponent, així com l’obra “millora de serveis
i reposició de voreres entre edificis municipals”, quins projectes es financen amb càrrec al
Fons Estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat, creat pel reial decret llei 13/2009, de 26
d’octubre, i s’ha rebut en data 10 de febrer d’enguany la resolució d’autorització per a la
financiació de les obres projectades.

Així mateix s’ha rebut la resolució de la Generalitat, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de
Viladrau una subvenció de 237.200,00 € per a desenvolupar el programa d’adequació de la
urbanització Les Guilleries, per a la qual al pressupost hi havia una consignació de
50.000,00 €.
Per últim es proposa efectuar una modificació de crèdit entre partides del pressupost,
conseqüència de l’aplicació de la Resolució per a la reducció del dèficit públic, per un
import de 7.000,00 €.
Vista la proposta formulada per l’Alcaldia, segons la qual les partides del pressupost de
despeses per a l’exercici 2010, afectades per aquesta modificació quedarien:
ESTAT DE DESPESES.
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

62702 491
62703 491
61900 453
62701 161
91100 011
1

xarxa telecom. FEOSL
Projecte xarxa telecom.FEOSL
Millora serveis i voreres FEOSL
Programa adequació Urb. Guilleries
Amortització préstec
Baixes partides nòmines personal

PREV. INICIAL
------------50.000,00 €
39.500,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES

MODIFICACIÓ
46.642,09 €
2.900,00 €
65.700,89 €
187.200,00 €
7.000,00 €
-7.000,00 €

PREV. DEFINIT.
46.642,09 €
2.900,00 €
65.700,89 €
237.200,00 €
46.500,00 €

302.442,98 €

ESTAT D’INGRESSOS.
PARTIDA
72000
75009

DESCRIPCIÓ
Transferències Adm. De l’Estat FEOSL
Transferència Generalitat DPTOP

PREV.INICIAL
----50.000,00 €

TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS

MODIFICACIÓ
115.242,98 €
187.200,00 €

PREV.DEFINIT.
115.242,98 €
237.200,00 €

302.442,98 €

FONAMENTS JURIDICS
1. S’ha emès, pel secretari – interventor, informe favorable.
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari,
per majors ingressos recaptats en les quantitats especificades.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:
El Sr. Alcalde explica que el Departament d’Obres Públiques de la Generalitat ha donat
una ajuda de 237.200,00 € per a l’elaboració del projecte d’adequació de la
Urbanització Les Guilleries, inclòs el projecte d’obres, l’execució d’obres a la carretera
d’entrada, i altres coses que es concretaran en la Resolució, i amb això les despeses de
què s’han de fer càrrec els veïns també es veuran, en proporció, reduïdes.
La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres de
la Corporació.

8.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL CURS 2009-2010.Vista la resolució del Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
EDU/2267/2010, de 7 de juny, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions
locals titulars de llars d’infants, per al curs 2009-2010, publicada al DOGC núm. 5667,
de 9 de juliol de 2010, per la qual s’atorga una subvenció de 27.000,00 € per a la Llar
d’infants municipal Les Paitides, de Viladrau, per al curs 2009-2010.
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
- Acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, per a la Llar d’infants municipal de Viladrau, per al curs 2009-2010, per un
import de 27.000,00 €.
La proposta es aprovada per unanimitat.

9- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA
REGULADORA DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL.-

FISCAL

NÚM.

14

El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, i els informes de la Secretaria, es proposa als reunits
l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2010 i següents la modificació de
l’Ordenanaça fiscal núm. 14 reguladora del servei d’escola bressol, en els termes que a
continuació es relacionen:
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa 1. Servei escola bressol (de dilluns a divendres)
- Atenció dels nens,en horari de 8,30-12 hores i de 15-18 hores
- Quota fixa, matrícula, assegurança i material

135,00 €/mes
75,00 €/ any

Tarifa 2. Servei Menjador
- Fixes : (tot el curs escolar) Dinar mes vigilància menjador
- Eventuals: (dies esporàdics) Dinar mes vigilància menjador
- Dinar mestres o monitores

Euros/dia
110,00 €/mes
8,00 €/dia
4,00 €/ dia

2. Els preus de vigilància i menjador fixes s’aplicaran integrament per mesos, només es
disminuirà el cost a partir del 3er. dia de no utilitzar el servei.
3. La manca de comunicació de no assistència al menjador abans de les 10,30 h. No permetrà
descomptar el servei.
4. Bonificacions: Assistència 2 germans. Per cadascun un 10% de bonificació en la quota
mensualitat.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Intervencions:
La Regidora d’Educació, Sra. Campañà, explica que pel proper curs escolar, s’ha
parlat amb l’empresa que gestiona el servei per intentar disminuir despeses i evitar un
increment de quota, això s’ha aconseguit disminuït hores i el cost del monitoratge de
menjador; així la reducció suposa uns 8.000,00 € , que a més de reduir l’aportació
municipal també ens permeten reduir el cost del servei de menjador.
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, demana quantes mestres titulades hi ha. La
Regidora d’educació, contesta que n’hi ha una de titulada, i una altra que és
coordinadora de projectes.

El Sr. Vinyeta pregunta si aquesta feina de coordinació no està inclosa en les
atribucions que té la mestra titulada, ja que aleshores es podria estalviar aquest plus, en
uns moments en què cal intentar reduir els costos.
La Sra. Campañà, d’acord amb el que ens ha dit l’empresa, la coordinació s’ha donat a
l’auxiliar perquè és qui, en el nostre cas, té encarregada aquesta feina.
El Sr. Alcalde contesta que això és un problema de l’empresa, doncs el que fa
l’Ajuntament és contractar uns serveis i el que busquem és donar un bon servei amb uns
costos el màxim d’ajustats, i això és el que s’ha fet.
El Sr.Bayarri, comenta que s’havia acordat entre tots que, l’Ajuntament posaria els
serveis bàsics (horari escolar) i tots els serveis complementaris, dinars, hores d’abans o
hores de després, es pagarien a part. I amb aquesta proposta no es fa això sinó que
continua sent més car per la persona que no es queda a dinar, i es va quedar que
l’Ajuntament subvencionaria la part del servei escolar, no les hores extres.
La Sra. Campañà, comenta que l’horari escolar és de 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 6 per tant
no hi ha hores extres, només es compta com a extra l’horari de menjador.
El Sr. Bayarri, comenta que això no és el que es va acordar sinó que es va dir que fora
de l’horari escolar s’hauria de pagar aquest servei extra, i així es fa en la majoria
d’escoles bressol que no es paga el mateix si els nens entren a les 8 que a les 10 o els
que surten a les 5 que els que surten a les 7.
La Sra. Campañà informa d’alguns horaris d’escoles bressols de la comarca, on no hi
ha hores esporàdiques.
El Sr. Bayarri contesta que no està dient això sinó que està dient el que es va acordar
aleshores entre tots i que ara l’equip de govern vol variar-ho, ell vol deixar clar que es
va dir que l’Ajuntament subvencionaria el servei d’escola bressol, i les hores extres les
pagarien els pares, com es fa en altres pobles, per exemple a Mataró, on hi ha servei de
menjador, servei de permanència, etc.
El Sr. Alcalde entén que estan dient el mateix, doncs si l’horari és el que s’ha dit, això
vol dir que durant les hores de 2/4 de 9 a 12 i de 3 a 6 són hores d’escola bressol no de
guarderia per això es paga igualment.
El Sr. Bayarri, entén que amb aquesta ordenança les persones que deixen la criatura
més hores pagaran menys, i els que els deixen menys hores pagaran més, per això ell no
hi està d’acord, i hi votarà en contra.
La Sra. Campañà, contesta que això no és així ja que el que s’ha fet és distingir el cost
d’escola i el cost de menjador i aquest últim ara resultarà més barat pel fet de que les
vigilant cobraran com monitores no com a mestres i per això resulta més econòmic.
La proposta es aprovada per majoria simple, amb el vot a favor dels 3 Regidors de L’A,
l’abstenció dels 3 Regidors de CiU i el vot en contra del Regidor d’ERC.

10.- PROPOSTA MODIFICACIÓ GESTIÓ SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DEL
CCEN.El Sr. Alcalde exposa, que atenent al que es va acordar en l’últim Ple, en que es va
parlar d’aquest tema i on es va decidir que fos l’equip de govern qui efectués alguna
proposta, es va plantejar a la Comissió de seguiment, on hi participen les dues
Diputacions, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, l’Aigua de Viladrau i
l’Ajuntament i aquesta finalment va concloure que el sistema de gestió que millor
podria funcionar seria el de la gestió indirecta, i la Diputació de Barcelona, que gestiona
molts serveis d’aquesta manera es va oferir a ajudar-nos en la redacció de les bases per a
treure-ho a concurs i d’aquesta manera l’empresa que ho agafi a més de garantitzar que
es continuaran portant a terme les activitats locals també dinamitzi més l’espai. De tota
manera demana als altres grups municipals que també participin en la elaboració
d’aquests plecs de clàusules, abans de que es sotmetin a l’aprovació del Ple, per tal de
que realment aconseguim donar-hi una nova empenta, tot i que és un moment difícil ja
que aquest any la Diputació de Barcelona ha baixat la seva aportació a la meitat i
veurem els anys vinents com anirà, però sembla que amb aquest canvi de gestió es
podria garantir la continuïtat del centre. A més també tenint en compte que ara
iniciarem el programa de “Boscos, Bruixes i Bandolers”, quin seguiment s’haurà de
portar també a través del CCEN, doncs pensem que es el moment de donar-hi una bona
empenta. Per tant considerant, doncs aquests nous serveis que cal efectuar així com la
revisió de la resta de serveis que es puguin estar donant, la Comissió va proposar
d’iniciar els tràmits administratius per a canviar el sistema de gestió del centre, passant
de la gestió amb personal propi a una gestió indirecta a través de la concessió a una
empresa externa.
Per últim, el Sr. Alcalde convida a la resta de grups polítics a participar en aquesta
proposta amb la voluntat de que es faci d’una manera unitària, amb la única finalitat de
dinamitzar el centre i de que aquest esdevingui el que tots volem que sigui pel be del
poble. Així mateix també cal tenir en compte que per aquest any tenim una reducció
d’entrades important, doncs com es sap la Diputació de Barcelona a reduït a la meitat la
seva aportació, això representa que l’Ajuntament hi haurà d’aportar més diners, i si al
2009 ja ens va suposar uns 48.000,00 € de dèficit, doncs ara ens podríem acostar als
59.000,00 € i per tant cal fer alguna cosa. Tot i que som conscients que de moment
l’Ajuntament hi haurà de seguir aportant una part, que hauria de rondar els 30.000,00 €,
així com les altres administracions i empreses col·laboradores, l’empresa adjudicatària
pot aportar noves idees i noves propostes que els suposin un major rendiment sense que
suposi un cost major pels “patrons”.
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, contesta que ell no recorda que en cap Ple
s’hagi donat potestat a l’equip de govern per a que efectuessin cap proposta. Ell recorda
que a l’última reunió es va parlar del Punt Jove, es va arribar a un acord, els tres grups, i
es va dir que es suprimiria el coordinador de joventut i es parlaria amb el CCEN perquè
coordinessin a una persona del poble perquè fes aquesta funció, per tant ja s’estava
donant més feina al CCEN i no es va parlar de fer cap canvi de gestió. A més a més,
comenta que ha parlat amb els del CCEN, al veure els punts de l’ordre del dia, per a

saber quina és la proposta que l’equip de govern els hi havia fet i què els hi semblava, i
li han dit que ells no en saben res, excepte que se’n parlaria un dia d’aquests.
Això els hi sembla molt lleig i la proposta, entén que se’ls hauria de fer per escrit. Per
un altre costat, posa en dubte que la feina que es fa des del CCEN, fira de la castanya,
organització d’events, etc. una empresa privada la pugui fer de forma més econòmica
pel Municipi i ens podríem trobar que ens cobri més. A més proposar aquest tema com
si fos una proposta de la Comissió, li sembla penós, doncs a la majoria la gestió del dia
a dia els importa ben poc, només els importa l’oficina d’informació del Parc i para de
comptar, quan a qui sí que importa és al Municipi, doncs el centre és un punt neuràlgic
que ens gestiona moltes activitats del poble a dia d’avui. I proposar aquests canvis a
pocs mesos de les eleccions, sense que s’hagi acordat res amb els tècnics, no s’entén
gaire. Per tot això, manifesta, el grup municipal de CiU hi votarà en contra.
El Sr. Alcalde contesta que ha tingut reunions amb els tècnics del CCEN, i proposa
convidar-los al proper Ple perquè diguin el que saben o no i si se’ls ha comentat alguna
cosa, perquè ells saben les reunions que hem tingut amb la Comissió i tot i que no hi
estiguin d’acord, saben que no poden continuar com fins ara, ja que l’empresa EDUCA
està treballant en el centre sense cap mena de contracte ni res, i per tant cal regularitzarho. Així mateix no es cap excusa la Comissió, doncs la Comissió som tots, sinó que ells
saben com estan les coses, i les dificultats que hi ha per obtenir recursos, i després de
donar-ho moltes voltes la nostra proposta es formula amb la finalitat de donar una
empenta al Centre i mirar de que no suposi una càrrega pel poble. I això no s’ha fet d’un
dia per l’altre se’n ha parlat amb els tècnics i amb els membres de la Comissió i
finalment ens ha semblat que aquesta podia ser la millor opció.
El Sr. Roquet, comenta que en aquests 3 últims anys s’ha menystingut el Punt Jove i el
CCEN, i es pregunta si es tant complicat buscar més ingressos, pensa que falta
imaginació per buscar més recursos.
El Sr. Alcalde contesta que el que és al revés s’està intentant promocionar el centre,
dinamitzar-lo més i creiem que una empresa que ho tiri endavant pot ser la millor
manera.
El Sr. Roquet pensa que s’estan precipitant i equivocant i demana respecte per la feina
que fan els tècnics actuals del CCEN, són persones que juguen a l’equip de casa no en
l’equip contrari, i han fet molt durant aquests anys partint de zero fins a tenir el que
tenim i ara dir, com a fet el Sr. Alcalde, en una televisió que tenim un centre obsolet, no
ajuda gaire.
El Sr. Alcalde contesta que és veritat que hi ha dos museus obsolets, doncs ja fa 10
anys de la seva inauguració i no s’hi ha fet res més, per tant pensa que potser ha estat
l’anterior govern que no han tingut imaginació, quan el Sr. Roquet n’era el responsable.
Ara això no vol dir que no es valori la feina dels tècnics que tenim allà, això sempre
s’ha valorat doncs s’han defensat amb les eines que han tingut i han demostrat que són
molt bons. Ara bé mireu els ingressos que porta i el número de visitants que té el
centre, es evident que ha arribat el moment de fer un canvi, i més considerant les
dificultats que sovint tenim quan s’han de fer coses en hores fora d’horari i que es
pretenen cobrar com a hores extres. I el que volem és el revés del que diu el Sr. Roquet,
el que volem és que sigui millor, treure’n més rendiment, potenciar-lo, i aquesta és
l’opinió de tota la Comissió, de les Diputacions, de l’Aigua de Viladrau, de la
Generalitat i de l’equip de govern de l’Ajuntament.

La Sra. Campañà, intervé per dir que li sap greu que el Sr. Roquet no es cregui el que
li diu el Sr. Alcalde, diu que ella també voldria veure en quins termes parla amb els
tècnics del CCEN. En segon lloc i pel que fa a la falta d’imaginació, entén que la van
tenir tota ja que s’hauria pogut crear una biblioteca, que fa molta falta, però ara
lamentablement no hi ha diners, i per últim deixar clar que respecte pels tècnics del
CCEN això si que, vol que quedi clar, el tenen tot.
El Sr. Roquet, contesta que quan ells estaven a l’equip de govern tenien un edifici en
runes i amb 10 anys es van aconseguir diners per tirar endavant el que hi ha ara, amb les
aportacions de les Diputacions, de la Generalitat i de l’Aigua de Viladrau, que van
ajudar a pagar-ho i que encara hi estan col·laborant. Ara segurament s’han de fer
modificacions però del que s’estan queixant és de les formes i del procediment. Perquè
ara el que no queda clar és com queda el tema de la persona que porta el punt jove,
pensen que això és un vaixell sense rumb.
El Sr. Alcalde contesta que quan es va proposar al CCEN per a portar el punt jove, ells
mateixos van dir que ells no podien portar el punt jove sinó que en tot cas s’hauria de
buscar una altra persona, ja que aquesta no és la seva funció. Per buscar una altra
persona pensem que millor continuar amb la persona que ja tenim i que coneix el tema;
però evidentment avui no es tracta de parlar d’aquest tema sinó del CCEN, i a això ens
hauríem de cenyir.
El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, creu que aquests 50.000,00 € que s’aporten al CCEN,
són prous diners com per treure-hi el màxim de partit; manifesta que des de l’inici de la
legislatura estan proposant aquest canvi de gestió, perquè no estan d’acord en la manera
que s’està portant, per la vinculació que hi ha amb una empresa privada dins un espai
municipal; però també volen que el CCEN sigui un punt de dinamització pel Municipi, i
per tant les clàusules que es posin per a licitar el projecte, han de ser el màxim de
consensuades, i incloure totes les tasques que actualment s’estan portant a terme des del
centre.
Pel que fa al tema de les hores extraordinàries vol recordar que quan es va parlar del
pressupost ja es va acordar que en la retribució dels tècnics s’incloïen les hores extres i
no entén que ara en tornin a parlar.
El Sr. Alcalde contesta que com ja ha dit, compta amb la col·laboració de tots els grups
per a definir en les bases tots els aspectes que considerem importants. I pel que fa al
tema de les hores extraordinàries vol deixar clar que no se’n paguen, però vol deixar
clar que com a tècnics que són i pel nivell que tenen no han estat mai compensats pel
sou que tenen, i això també ho vol deixar patent.
El Sr. Roquet, demana la comptabilitat del CCEN durant aquests últims anys, perquè
no es creu aquest dèficit de 48.000,00 €.
El Sr. Alcalde contesta que li passarà tots els números, des que ells estan a l’equip de
govern.

El Sr. Roquet, manifesta que el grup municipal de CiU votarà en contra perquè no
estan d’acord amb el procediment que s’està seguint i que no s’hagi parlat suficientment
amb els tècnics, quan a més a més s’havia acordat en l’últim ple que s’agafaria una
persona del poble per a portar el punt jove, tutelada per l’equip del CCEN i això no s’ha
fet, per tant entenen que el procediment no ha estat correcte.
El Sr. Alcalde contesta que, com ja ha dit, amb els tècnics se’n ha parlat i força, però
fins avui no podia tampoc informar exactament als tècnics del CCEN ja que depenia de
si s`aprovava o no.
Per tot això, es formula la següent proposta:
Aquest Ajuntament com a propietari de l’edifici del Centre Cultural Europeu de la
Natura, on a més d’estar-hi ubicats els museus de l’Aigua i de l’Arbre, la Oficina de
Informació del Parc Natural del Montseny i del Municipi, també s’hi gestionen altres
serveis municipals.
Considerant la necessitat de regularitzar la gestió dels serveis, per tal d’optimitzar-ne els
recursos, davant la disminució de les ajudes que es reben dels organismes públics que hi
participen, i després d’haver-ne parlat amb la Comissió de seguiment, on hi estan
representats tots els organismes i entitats públiques i privades que participen en la gestió
del centre,
Per tot això es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Canviar la forma de gestió del servei públic del Centre Cultural Europeu de
la Natura (CCEN) de Viladrau, a la gestió indirecta.
SEGON.- Iniciar l’expedient de contractació del servei públic del CCEN mitjançant la
gestió indirecta, amb la redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques.
TERCER.- Donar compte del present acord als organismes que participen en la gestió
del CCEN per tal que participin en la elaboració dels corresponents plecs de clàusules
que hauran de definir la nova contractació.
La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 3 Regidors de L’A, i
del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 3 Regidors de CiU.

11.- PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2011.D’acord amb el que estableix l’art. 46 del RD. 2001/83 de 28 de juliol i vista l’ordre del
Departament de Treball per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per
l’any 2011,
Per tot això, es proposa l’adopció del següent acord:
-

Proposar els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2011:

El 2 de setembre, divendres
El 11 de novembre, divendres.

La Sra. Campañà, Regidora de Festes, comenta que s’ha proposat canviar el dia 8 de
setembre pel 2 de setembre, perquè com es sabut, aquest curs s’implanta el nou
calendari escolar que fa que les escoles comencin les classes el dia 7 de setembre i per
tant el dia 8, els nens de Viladrau que van a l’Institut tindran classes i hi ha autentiques
dificultats per trobar gent per fer els actes típics del dia 8 i per tant pensen que seria
millor traslladar la festa al primer cap de setmana de setembre, posant de festa local el
primer divendres, que per l’any 2011 seria el dia 2.
El Sr. Roquet, comenta que al seu grup li sembla que canviar els dies de la Festa Major
així pim pam no els sembla correcte.
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, manifesta que ells ja havien proposat que la
majoria d’actes de la Festa Major es fessin el cap de setmana abans del dia 8 , i en canvi
el que han fet aquest any és fer tots els actes a partir del dia 8, que evidentment com que
ja han començat els col·legis no hi haurà ningú.
El Sr. Alcalde contesta que quan ho va dir ja no es podia canviar dons la majoria
d’orquestres i actes ja es contracten d’un any per l’altre, per això ara estem proposant un
canvi de dies per l’any 2011.
El Sr. Bellvehí, del grup de CiU, proposa que es continuï deixant com a festa local el
dia 8 de setembre, encara que la majoria d’actes es facin el cap de setmana abans.
El Sr. Alcalde, contesta que pel dia 8 no tindran ningú per ballar el ball del ciri, i per no
perdre les tradicions proposen traslladar-lo al primer cap de setmana.
El Sr. Bayarri, pensa que seria millor consensuar-ho amb la gent del poble, i tampoc
veuria malament que posats a fer un canvi es faci a l’agost. De tota manera cal buscar
El Sr. Alcalde, proposa finalment, fer una enquesta a la gent del poble per a veure què
opinen.
Finalment els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
- Enviar una carta a cada Entitat del Municipi exposant aquestes qüestions i demanant
que proposin l’opció que els sembli millor, si continuar amb el dia 8 de setembre com a
festa local o traslladar la festa major al primer cap de setmana de setembre.

12.- PROPOSTA INICI EXPEDIENT PER OFICIALITZAR LA BANDERA
MUNICIPAL .Vist el que es disposa en el Capítol V del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es
regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya,

Atès que la Corporació de Viladrau està interessada en oficialitzar la bandera municipal
de Viladrau d’acord amb el que disposa l’esmentat Reglament.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient per adoptar la bandera oficial del Municipi de Viladrau.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques l’assistència necessària per elaborar el projecte
de bandera municipal de Viladrau.
Intervencions:
El Sr. Alcalde, comenta que ja ens han fet una proposta de l’escut, i ara el que es
proposa es tenir també una proposta de bandera, perquè quan ho tinguem tot fer una
exposició pública i que tothom hi pugui dir la seva.
El Sr. Bayarri, comenta que més enllà de l’heraldica el que s’ha de buscar és que siguin
uns símbols que la gent se’ls senti propis i per tant si no tenir-lo heràldic no ha de
suposar cap perjudici per l’Ajuntament, creu que el més adequat és fer un debat
participatiu.
Al Sr. Alcalde li sembla que es pot demanar la proposta i després ja es decidirà.

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el condicionant que una vegada rebuda
la proposta, a l’igual que la que s’ha formulat per l’escut, es sotmetrà a un debat
participatiu per tal que els ciutadans de Viladrau hi puguin dir la seva i en el seu cas
presentar la que es consideri més adient per a la seva aprovació.

13.PROPOSTA
APROVACIÓ
ADDENDA
AL
CONVENI
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ,
LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS,
JOVENTUT, ACOLLIDA I INTEGRACIÓ.Atès que aquest Ajuntament va aprovar en data 9 de març de 2009 l’adhesió al conveni
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament
dels serveis socials, joventut, acollida i integració, amb el Consell Comarcal d’Osona.
Atès que cal ampliar els serveis en les àrees que s’esmenten, sense que això suposi cap
cost per a l’Ajuntament,
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD :
- Adherir-se als següents annexes, d’acord amb el text que consta en l’expedient:
◊ Annex 14: Coordinació comarcal i assessorament tècnic als municipis en
matèria d’immigració
◊ Annex 15: Servei de traducció i interpretació per als serveis públics.
◊ Annex 16: Pla integral d’acollida d’Osona.
◊ Annex 17: Pla anual de formació en polítiques migratòries.
◊ Annex 20: Informe estadístic anual sobre immigració a Osona.

La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
del Consistori.
14.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL PROJECTE DEFINITIU DE
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA.Atès que aquest Ajuntament va aprovar en data 29 de març de 2007 inicialment el
projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la
Plana.
Vist l’acord adoptat per la Comissió gestora de la Mancomunitat La Plana en sessió de
data 2 de juny de 2010, pel qual es verifica el Projecte de Modificació d’Estatuts de la
Mancomunitat La Plana.
Vist el projecte de modificació dels Estatuts, que consta a l’expedient,
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte de modificació dels Estatuts de la
Mancomunitat Intermunicipal voluntària La Plana, d’acord amb el text aprovat per la
Comissió Gestora en la sessió de data 2 de juny de 2010.
Segon.- Comunicar-ho a la Mancomunitat La Plana.

La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
del Consistori, que representen la majoria absoluta dels membres de dret.
15.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AMB LA UNITAT CANINA
RESCAT D’OSONA.Vista la sol·licitud presentada per l’Associació UCRO (Unidad Canina de Rescate de
Osona) demanant la cessió d’un espai municipal per a entrenaments i ensinistrament de
gossos.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Cedir temporalment, a titol de precari, l’espai municipal que es grafia en el
plànol adjunt, a l’Asociación UCRO (Unidad canina de rescate de Osona), per a
entrenaments i ensinistraments de gossos, d’acord amb l’esborrany de conveni que
consta en l’expedient 71/2010.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde Francesc X. Bellvehí Busquets
documentació que sigui necessària i en especial el conveni esmentat.

per a signar la

Intervencions:
El Sr. Alcalde comenta que es tracta d’un centre format per voluntaris que ensinistren
gossos i que han demanat, com ja tenen en altres punts de la comarca, un lloc per a fer

entrenaments, en principi a l’edifici de vell del Park Hotel i a la zona de la deixalleria, i
com a contrapartida s’ofereixen a donar-nos la seva ajuda si alguna vegada l’hem de
menester,
La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
del Consistori.
16.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
PER AL MANTENIMENT DE LA XARXA VIÀRIA BÀSICA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSENY.Vist el conveni a signar entre l’Ajuntament de Viladrau i la Diputació de Girona per al
manteniment de la Xarxa Viària bàsica del Parc Natural del Montseny, la qual cosa
suposa una inversió per part de la Diputació de 19.068,16 € que equivalen al 100% de la
despesa.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni a signar amb Diputació de Girona per al manteniment de
la Xarxa viària bàsica del Parc Natural del Montseny.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, En Francesc X. Bellvehí Busquets, per a signar la
documentació necessària per a la execució del present acord.
La proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
del Consistori.
17.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT A
L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR.-

MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR

Des de fa ja mesos molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya han destinat esforços, i
encara ho estan fent, en l’organització de consultes populars sobre la independència. A
dia d’avui, més de quatre-cents seixanta municipis ja n’han celebrat i més de mig milió
de persones han emès el seu vot, tot convertint aquestes consultes en una clara lliçó de
democràcia en l’exercici de la sobirania popular.
El context de celebració d’aquestes consultes populars ofereix un marc d’aprenentatge
democràtic i de normalització de l’exercici del dret a decidir irrenunciable. La iniciativa
ciutadana és, a més, un valor que dóna consistència, enforteix i enriqueix el teixit social
i polític de qualsevol col·lectivitat i, per tant, també les realitats municipals de casa
nostra.
Posant en valor la importància de la celebració d’aquestes consultes, ara és el moment
de continuar emprenent noves iniciatives amb la finalitat d’articular un ampli moviment
ciutadà a favor del dret a decidir. La Llei de Consultes aprovada pel Parlament de
Catalunya enguany ofereix, en aquest sentit, garanties en la consulta a la ciutadania de
Catalunya d’aquells temes que siguin del seu interès. Tant és així que a dia d’avui ja ha
estat possible iniciar el procés de desenvolupament d’una Iniciativa Popular que
peticiona la celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya. La Mesa

del Parlament, admetent a tràmit la proposta, ha donat llum verda al desenvolupament
del procés que, en darrera instància, ha de permetre debatre i votar en el Parlament de
Catalunya la convocatòria d’aquesta consulta sobre la independència.
Tenint en consideració aquesta conjuntura política i social, s’evidencia que el marc
polític i jurídic vigent suposa una restricció en l’avenç cap a la plena sobirania nacional.
I és en aquest sentit que cal continuar treballant amb el màxim respecte i civisme per
eixamplar la consciència democràtica vers el dret a decidir.
Per tots aquests motius, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
1. Manifestar el nostre suport a la Iniciativa Popular presentada al Parlament de
Catalunya, i admesa a tràmit per la Mesa, amb la finalitat que es convoqui un
referèndum oficial sobre la independència de Catalunya, d’acord amb la recent
aprovada Llei de Consultes.
2. Reafirmar el compromís del món local amb el dret a decidir del poble català, i
com a mostra d’aquest compromís facilitar la recollida de signatures que
s’iniciarà en les properes setmanes.
3. Reclamar la màxima unitat d’acció entre organitzacions que treballin amb la
finalitat d’enfortir les condicions per millorar l’exercici del dret a decidir.
4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus
dels diferents grups amb representació a la cambra.

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
del Consistori.
18.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DAVANT LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONTRA L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.-

LA DECLARACIÓ
Davant la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, Viladrau es declara moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució
Espanyola
Davant la sentència del Tribunal Constitucional espanyol contra l'Estatut d'autonomia
de Catalunya, aprovat en referèndum popular el 18 de juny de l'any 2006, l'Ajuntament
de Viladrau, reunit avui en ple ordinari, interpretant els anhels dels ciutadans d'aquest
poble osonenc als quals representa, fa públiques les consideracions i acorda les
resolucions següents.

1. La sentència retalla molt greument l'Estatut en qüestions clau per a l'autogovern
català com ara la llengua, la justícia i el finançament. Tenint en compte que la carta
magna catalana és ja un text de mínims respecte del que va aprovar el nostre Parlament
el 30 de setembre de 2005, que ja va ser substancialment retallat per les Corts
espanyoles, i que va ser aprovat per àmplia majoria a les urnes pel poble de Catalunya,
la conclusió evident que se'n desprèn és que les aspiracions d'autogovern de la nació
catalana no tenen cabuda a l'ordenament jurídic espanyol, que té aquest tribunal
deslegitimat com a intèrpret únic i vinculant de la Constitució espanyola.
2. La reforma de la Constitució espanyola amb l'objectiu de fer-hi possible l'encaix de
les aspiracions d'autogovern catalanes es certifica com una quimera del tot impossible,
atès que requeriria el suport de dues terceres parts de les Corts espanyoles, una Cambra
dominada pels mateixos partits espanyols que van retallar l'Estatut aprovat a la Cambra
catalana per una amplíssima majoria o que el van recórrer després al Tribunal
Constitucional, i que han designat els membres d'aquest tribunal polític fet a la seva
mida.
3. La sentència del Tribunal Constitucional tanca, doncs, de forma definitiva el sostre
d'autogovern de Catalunya dins l'Estat espanyol, molt per sota de les aspiracions del
poble de Catalunya, que reclama avançar cap a noves fites de llibertat nacional.
4. Des d'aquesta corporació municipal creiem arribat el moment de qüestionar la
sobirania espanyola sobre Catalunya i, com a representants legítims dels nostres veïns,
acordem declarar el nostre municipi moralment exclòs de l'àmbit de la Constitució
Espanyola, en un gest conscient d'afirmació nacional i democràtica, de resposta a
aquesta sentència humiliant.
5. Així mateix, cridem els veïns de Viladrau i els ciutadans i ciutadanes de tota la nació
catalana a participar massivament als actes públics en contra d'aquesta sentència i en
defensa de l'exercici del dret d'autodeterminació del poble català.
Viladrau (Osona), a 12 de juliol de 2010.
Intervencions:
El Sr. Alcalde manifesta que ell està d’acord amb algun dels punts, i no està d’acord
amb la sentència del Tribunal Constitucional, però no pot decidir per tota la població en
un tema tant important com és el de declarar Viladrau moralment exclòs de l’àmbit de la
Constitució Espanyola , per tant ell s’absté.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC manifesta que els membres del Consistori
són els representants del poble i com a tals es poden pronunciar.
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, pensa que com a grup no es pot pronunciar
perquè es un tema moral, i per tant cadascú que voti a consciència, però ell a nivell
personal hi votarà a favor.
La moció s’aprova per majoria simple, amb el vot a favor del Regidor d’ERC i de 2
Regidors de CiU, els Srs. Roquet i Vinyeta i amb l’abstenció del Sr. Bellvehí, Regidor
de CiU i dels 3 Regidors de L’A.

19.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU CONTRA LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACIÓ
L’ESTATUT D’AUTONOMIA.MOCIÓ
Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
Atès que el Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació l’Estatut de Catalunya
Atès que aquesta sentència ha suposat una retallada considerable a la columna vertebral
i als principals eixos de l’Estatut, i ha suposat una retallada al nostre horitzó nacional i
d’autogovern
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de 2006, quan va votar de manera favorable al nou
Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’ajuntament de Viladrau a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'Estatut.
SEGON.- Mostrar el suport de l’ajuntament de Viladrau a les resolucions que de
manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió monogràfica que
es celebrarà els propers dies.
TERCER.- Instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera massiva a
la manifestació convocada pel proper 10 de juliol a les 18h.
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya al Govern
de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes Catalunya.
La moció és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres de
la Corporació.
20.- MOCIÓ SOBRE “MODIFICACIÓ DE L’ART. 14.2 DEL REIAL-DECRETLLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUE S’ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.En el marc dels compromisos assumits pel nostre país en front l’Unió Europea, el passat
20 de maig, es va aprovar el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb la finalitat d’accelerar tant en 2010 com

en 2011 la reducció inicialment prevista en l’actualització del Pla d’Estabilitat i
Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de Ministres de 29 de gener de 2010.
Més enllà de les mesures concretes recollides en el citat Reial Decret Llei, aquest
suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l’administració a la
consecució d’un objectiu que ha de ser compartit per totes elles.
Aquesta crida ha estat plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells i
Caps Insulars, que a través de la seva participació en la Comissió Nacional de
l’Administració Local han fet seu l’objectiu d’estabilitat pel 2010, així com l’estimació
de dèficit pel conjunt de les corporacions locals en els pròxims exercicis i el llindar de
dèficit per sota del qual no serà necessària la presentació d’un Pla Econòmic Financer,
que havia estat proposat pel Govern d’Espanya.
De totes maneres, la responsabilitat que s’exigeix a les Entitats Locals i que lealment
aquestes assumeixen, no pot suposar, en cap cas la vulneració de l’autonomia local, amb
la garantia de la nostra Carta Magna, ni pot suposar una restricció en l’actuació de les
mateixes proporcionalment molt superior a l’assumida per l’Estat i per les Comunitats
Autònomes.
Concretament, l’article 14.2 del Reial Decret Llei prohibeix a les Entitats Locals i a les
seves entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques,
endeutar-se a llarg termini al llarg de 2011, sense que existeixi ninguna limitació similar
ni per les Comunitats Autònomes ni per l’Administració General de l’Estat, que
seguiran incrementant el seu endeutament al llarg del citat exercici.
Tenint en compte, com ja s’ha assenyalat, que està previst que al 2011 el conjunt de les
Corporacions Locals arribi a un dèficit màxim del 0,8%, no sembla que hi hagi raons
que justifiquin la impossibilitat de que aquell mateix sector pugui incórrer en un
endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari aquests estarien embocats
a liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos amb Romanent de Tresoreria
negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent perjudici pel
conjunt de l’economia.
Així mateix, ha de tenir-se en compte que, donat l’escàs pes del deute municipal en el
conjunt del deute de l’Administració Pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si
s’incrementa com si es redueix) resulta molt poc rellevant, màxime si tenim en compte
els increments de deute previstos per l’Administració General de l’Estat pel 2011. En
síntesi, des d’un punt de vista pràctic la reducció de l’estoc de deute que es derivaria de
la citada prohibició, seria pràcticament irrellevant.
Pel contrari, l’aplicació de la citada prohibició en els seus termes actuals no afectaria
només a les noves inversions projectades pel futur, sinó també a totes aquelles que
actualment es troben en execució, de manera que es generarien importantíssims costos
addicionals derivats tant de l’obligació d’indemnitzar als contractistes com del
deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el temps d’interrupció.
A l’anterior s’uneix la pèrdua econòmica que es derivaria de la impossibilitat
d’escometre o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a l’Entitat Local,
veient-se alguns Ajuntament fins i tot en l’obligació de retornar els imports ja percebuts
al no poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat.

En conseqüència amb tot l’anterior, en el si de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, es va adoptar per unanimitat la decisió de sotmetre en tots els Plens dels
Governs Locals espanyols un acord pel qual s’insti al Govern d’Espanya a modificar
l’actual redacció de l’article 14.2 del Reial Decret Llei 8/2010, de manera que
respectant l’autonomia financera dels Ajuntaments quedi garantit el seu compromís amb
la reducció de la depesa pública i la inversió.
Es proposa l’adopció dels següents ACORDS:
Instar al Govern d’Espanya a que modifiqui la redacció de l’article 14.2 del Reial
Decret Llei 1’/2010, suprimint la prohibició genèrica d’endeutament de les Entitats
Locals per l’exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d’acord amb les següents
condicions:
Primer.- Els Ajuntaments, Diputacions, Consells i Caps Insulars es comprometen a
coadjuvar a la reducció del dèficit públic i al control del creixement del deute públic, i
per això assumeixen la necessitat de controlar el creixement del deute local, en funció
del volum de deute de cadascun d’ells en el moment actual.
Segon.- Prenent com referència l’estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre de
2010, calculant conforme als criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia
aplicada pel Banc d’Espanya i pel Banc Central Europeu-, les Entitats Locals no podran
iniciar noves inversions el 2011 finançades amb endeutament, però sí podran continuar
finançant amb aquest recurs l’execució dels seus contractes, inclosos els plurianuals,
que haguessin estat adjudicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 8/2010.
Només en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l’Entitat Local, es
podrà acudir al seu finançament amb endeutament, amb independència de quina sigui la
seva data d’adjudicació.
Tercer.- Reivindicar un finançament just i suficient per les hisendes locals que permeti
mantenir el nivell i qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans.
Aprovada la moció per Ple es remet a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
pel seu posterior trasllat a la Vicepresidència 2a, Vicepresidència 3a del Govern
d’Espanya i Portaveus dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.
La moció és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres
de la Corporació.
21.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.Carretera La Fullaca:
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, demana sobre el projecte d’obres per a
l’ampliació i millora de la carretera de La Fullaca, doncs entén que es una obra urgent i
necessària que no admet més demores, per tant proposa que es faci alguna mobilització
per tal de pressionar a les autoritats competents per a tirar endavant el projecte.

El Sr. Alcalde contesta que el projecte està aprovat i el Sr. Hereu li ha dit que aviat
disposarem del projecte i que les obres, si bé tenien partida, com tot s’han retardat, però
que està previst que s’iniciïn a principis de l’any 2011; per tant pensa que seria
contraproduent que ara es fessin mobilitzacions, doncs el projecte està aprovat, i el Sr.
Izquierdo de la Diputació de Barcelona li ha confirmat que l’any vinent es comencen.
El Sr. Vinyeta discrepa perquè, diu, fa molts anys que sent el mateix i no hi ha manera
de que comencin les obres, per tant ell pensa que es podria fer algun tipus de pressió, si
més no a través de la premsa.
El Sr. Alcalde contesta que de moment esperem si ens envien el projecte i aleshores
apretarem per a que les prevegin al pressupost de l’any vinent.

Aparcament a la zona esportiva:
El Sr. Vinyeta demana sobre quin problema hi ha perquè no es pugui aparcar a zona
d’entrada a les Piscines.
El Sr. Alcalde contesta que l’aparcament és davant del Pavelló, que ja queda a prop,
però no davant de l’entrada de les Piscines, on no s’ha pogut aparcar mai.
El Sr. Vinyeta, doncs si és així demana que es condicioni millor la baixada a la zona
d’aparcament, doncs hi ha perill de tocar amb el cotxe.
El Sr. Alcalde i el Regidor d’obres, comenten que tot i que s’ha repassat aquest camí,
segurament amb les pluges dels últims dies caldrà tornar-lo a repassar, ja ho miraran.
Difusió d’actes culturals:
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, comenta que es molt interessant exportar
coses nostres a fora, com s’ha fet ara amb el Ball del Ciri, a altres pobles i pensa que es
important donar-ne difusió, així ha trobat a faltar que d’aquest i altres fets se’n fes
difusió en mitjans de comunicació.
La Sra. Campañà, Regidora de Cultura, informa que precisament del Ball del Ciri que
es va portar a l’Aplec d’Alpens se’n va fer força difusió, i es van fer tríptics i cartells
que la gent podien veure.
El Sr. Alcalde contesta que difusió vol dir diners, i com saben aquest any s’ha hagut de
reduir força la partida de festes i propaganda; de tota manera s’està mirant també per
actualitzar la pàgina web, que també seria una bona eina de difusió, però cal tenir en
compte aquestes limitacions pressupostàries d’enguany.
El Sr. Bayarri comenta que de diners n’hi ha per altres coses com 7.000,00 € per
comprar un equip de música, i no n’hi ha per fer difusió.
El Sr. Alcalde i la Sra. Campañà, contesten que comprar aquest equip de música es va
fer per estalviar diners, doncs serveix per molts actes i per totes les associacions, i si vol
li ensenyaran el què costava el lloguer de l’equip de música.

El Sr. Bayarri, també és queixa de que hi ha una publicació que es diu “Viu el Parc”
que també té molta difusió i que no s’hi publiquen totes les coses que els hi fan arribar
les Associacions.
La Sra. Campañà contesta que això no és veritat perquè això es coordina des del
CCEN i ella sap que s’avisa a totes les entitats perquè aportin tots els actes que vulguin
publicitar i així es fa.
El Sr. Bayarri manifesta que li consta que l’Associació “K ½ hora” els va fer arribar
una informació que no va sortir a la publicació.
Tant el Sr. Alcalde com la Sra. Campañà contesten que aquesta informació no es va
fer arribar al CCEN com s’ha de fer, doncs són ells que ho coordinen.
El Sr. Bayarri manté que la informació es va donar personalment al Sr. Alcalde i a la
Sra. Campañà. I ells contesten que si se’ls va fer arribar a ells és a títol personal, doncs
només faltaria que ells haguessin de fer arribar les activitats al CCEN. Igualment passa
amb la Revista El Poble, que en Toni sovint va darrere les associacions perquè li aportin
els escrits i no hi ha manera. Per tant, conclou, el Sr. Alcalde cal que totes les
associacions tinguin clar a on cal portar les informacions, no és la feina de l’Alcalde ni
de la Regidora de Cultura portar els encàrrecs.
Per últim el Sr. Alcalde, manifesta que ja farà arribar una carta al President de l’Entitat
esmentada per tal que faci arribar les informacions al CCEN, i que agrairà molt que no
li facin arribar més aquestes informacions a ell ni a la Regidora, que ja les llegiran quan
es publiquin, i així evitarem més confusions; i si ho porta al CCEN segur que es
publicarà, d’això que no en tingui cap dubte.
Voladís a la carretera:
El Sr. Bayarri, en relació a la petició efectuada en diverses ocasions per tal que es
possés un voladís a la carretera en l’encreuament amb el Passeig de les Farigoles, per tal
d’obligar als cotxes a minorar la velocitat, tenint en compte que aquest punt serà un
perill pels escolars que hauran de creuar la carretera. I davant la negativa que sempre ha
dit el Sr. Alcalde que li han comunicat des de la Generalitat, dient que no és permès,
aporta un escrit de l’Ajuntament de Campdevànol on s’ha mogut cel i terra per
aconseguir posar aquests voladissos, després de que s’hagin comptabilitzat 4 morts. Per
tant demana que es facin les gestions que calgui, abans de que hagin de lamentar
qualsevol accident.
El Sr. Alcalde agraeix aquesta aportació i manifesta que aquest escrit de l’Ajuntament
de Campdevànol els servirà també per pressionar al Departament de Carreteres, que són
els que ho han d’autoritzar, i ens ajudarà a ratificar la petició que sempre hem fet i que
fins ara a resultat infructuosa per part del Departament.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 22
hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

