
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 7 DE GENER DE 2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 2/2013 

Data: 07/01/2013 

Horari: 19,30 hores 

Lloc: Sala de Plens 

 

Assistents 

Alcalde 

Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 

 

Regidors: 

Sr. Manel Bastias Rosell (L’A) 

Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A) 

Sra. Míriam Clopés Coll (L’A) 

Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 

Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 

Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU) 

Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia set de gener de dos mil 

tretze, 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, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 

 



 

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 05/11/2012 I 

EXTRAORDINÀRIA DE 29/10/2012. 

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 l’acta de la sessió 

ordinària de 3 de setembre i extraordinària de 28 de setembre de 2012, que s’han 

distribuït amb la convocatòria. 

Les actes s’aproven per unanimitat, amb una petita rectificació pel que fa a una 

intervenció en l’apartat de precs i preguntes sobre la revisió ortogràfica de la revista 

El Poble.  

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CARREC DEL NOU REGIDOR DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CIU.- 

 

D’acord amb el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del 

règim electoral general, ha estat designat Regidor d’aquest Ajuntament el Sr. Santiago 

Maria Polo Ribas, per estar inclòs en la llista de candidats presentada per 

Convergència i Unió a les eleccions locals del 22 de maig de 2011, en substitució per 

renúncia del Sr. Josep Maria Vinyeta Puntí, i prèvia renúncia anticipada dels qui 

l’antecedeixen en la candidatura, segons credencial emesa per la Junta Electoral 

Central signada a Madrid el dia 5 de desembre de 2012. 

A continuació es passa a donar compliment al tràmit legal previst en l’article 108.8 de 

la Llei orgànica 5/1985, de prestar jurament o promesa. 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 

El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 

707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs 

o funcions públiques:  

Pren la paraula el Sr. Santiago Maria Polo Ribas el qual s’expressa en els següents 

termes: 

«Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor, complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Viladrau amb lleialtat al Rei, i 

complir i fer complir la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 

d’Autonomia».  

Acte seguit s’entrega al Sr. Polo la credencial de Regidor de l’Ajuntament de 

Viladrau. 

 

Intervencions: 

Sr. Alcalde: Dono la benvinguda al senyor Santiago Polo en aquest consistori com a 

nou regidor. Espero que dediqui els seus esforços a treballar per Viladrau, que en 

aquests moments és hora de fer pinya, d’anar tots a una, que estic a la seva disposició 



   
 

 

per a qualsevol dubte que pugui tenir i espero que la seva col·laboració sigui en 

benefici de tots els viladrauencs. Que te a la seva disposició, al igual que tots els altres 

regidors, la documentació de l’ajuntament per fer les consultes pertinents o dubtes que 

pugui tenir. Així mateix es posa a la seva disposició els dies que té de visita, per a què 

puguin comentar-li els temes que els preocupin. Benvingut i gràcies.  

Sr. Polo: Dóna les gràcies i es posa a disposició de tots. 

 

3.-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 del 106/2012 al 125/2012). 

 

4.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA 

LLEI 15/2010, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.- 

En compliment d’allò preceptuat als articles 4.4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, l’Inteventora sotasignant, 

INFORMA: 

1.-  A data 31.06.2012- en relació al segon trimestre de 2012- l’Ajuntament havia 

abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada.  

2.- A data 31.09.2012 –en relació al tercer trimestre de 2012- l’Ajuntament ha abonat 

totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, amb 

excepció de: Criteria, part minuta honoraris projecte: 14.903,40 € i  Unión Fenosa 

Comercial factures varies no carregades: 1.448,14 € 

3.- S’adjunten els llistats corresponents. 

4.- Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans 

competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la 

Generalitat. 

El Ple es dóna per assabentat. 

 

5.-  PROPOSTA ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES DEL PUOSC PER A 

L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR”.- 

Atès que l’obra “Remodelació de la Plaça Major” està inclosa en el PUOSC 

2012/726, i d’acord amb la normativa que en regula el seu desenvolupament, 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra 

descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 



Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 

perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 

Nom i cognoms del director facultatiu de les obres o responsable de l’actuació: 

Claudi Martinez Borrell     Títol professional: Arquitecte 

Nom i cognoms del tècnic col·laborador : 

Gerard Codina Mas  Títol professional: Arquitecte tècnic 

Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 

actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 

definitiu. 

Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així 

com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici 

i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei  

Sisè. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 

especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament 

d’aquesta actuació. 

Dades de la partida pressupostària: 155 61900 

Número Any del pressupost: 2013 

La proposta s’aprova per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el 

vot en contra dels 3 Regidors de  CiU. 

Intervencions: 

Sr. Argenter: Referent al punt primer nosaltres voldríem saber quines són aquestes 

ajudes a que es fan referència? 

Sr. Alcalde: Les del PUOSC. 

Sr. Argenter: 204.000€? 

Sr. Alcalde: Sí, és el total de subvenció del PUOSC. 

 

6.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 

MAJOR”, INCLOSA AL PUOSC 2012.- 

 

Vist l’expedient de contractació de referència, tramitat conforme preveu el R.D. Leg. 

3/2011, de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 



   
 

 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò 

disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del 

procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa. 

Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 

competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP, i l’article 274.1 

a) o b) del Decret Legislatiu 2/2033 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, 

Atès que l’obra està inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012. 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de l’obra 

"Remodelació de la Plaça Major ”, d’acord amb el projecte, redactat per l’arquitecte 

Sr. Claudi Martínez Borrell, aprovat definitivament per la Corporació en data 3 de 

setembre de 2012. 

SEGON.- Aprovar de conformitat amb l’article 274.2 del D.Leg. 2/2003, de 28 

d’abril, el plec de clàusules administratives reguladores del contracte d’obres 

esmentat i que regiran la contractació, i disposar la seva exposició al públic per un 

període de 20 dies hàbils als efectes de que es puguin presentar les reclamacions que 

es considerin oportunes, mitjançant anuncis al DOGC, BOPG, tauler d’edictes de la 

Corporació i pàgina web de l’ajuntament – perfil del contractant- www.viladrau.cat 

TERCER.-  Publicar simultàniament amb l’anunci dels plecs, el de licitació, 

concedint un termini de 26 dies hàbils per a la presentació de proposicions, si bé 

aquest termini s’aplaçarà el temps necessari, en el supòsit de que es presentin 

reclamacions contra els plecs. 

QUART.- Aprovar la despesa del contracte amb un import de 470.948,78 €                

( 389.213,87 € més 81.734,91 d’IVA). 

La proposta s’aprova per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació,  amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el 

vot en contra dels 3 Regidors de  CiU. 

Intervencions: 

Sr. Bayarri: Jo simplement fer una consideració, crec que en el moment que es liciti 

s’haurien de fer públics els terminis de com i quan es farà. Crec que seria interessant 

fer una mica d’exposició al poble, al comerç i als veïns de la plaça. 

Sr. Alcalde: Això ens ha arribat a través d’alguns comerços i se’ls ha dit que els 

avisarem amb temps. A part, que el mateix plec de clàusules ja ho posa que ha 

d’haver-hi un Planning amb dates concretes i els veïns estaran el màxim d’informats 

possible. 

Sr. Argenter: Nosaltres voldríem demanar en el punt segon el plec de clàusules 

reguladores, voldríem tenir una copia en paper per poder-ho estudiar. 

http://www.viladrau.cat/


Sr. Alcalde: Pensi que també estarà exposat a la pàgina web. Abans no, però ara que 

tenim ordinadors és molt fàcil poder-s’ho baixar i imprimir perquè és tot 

documentació que és pública. Aquesta i tota. 

 

7.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA ESTUDI DE DETALL.- 

Havent-se aprovat inicialment l’estudi de detall per a l’agrupació de cinc vivendes 

unifamiliars aïllades al solar situat entre els C/ de les Ametistes i l’Agda. Verge de 

Montserrat,  presentat per Tetuán Gestión S.L. i redactat per l’arquitecte Josep Terrats 

i Triquell, per acord de Ple de data 5 de novembre de 2012. 

Havent-se exposat al públic el projecte i expedient complert, mitjançant anuncis al 

BOPG núm. 224 de 22 de novembre de 2012 i al Punt Avui de Girona de data 22 de 

novembre de 2012. 

No havent-se presentat al·legacions. 

Vistos els informes tècnics corresponents, i d’acord amb els art. 33 de les Normes 

Subsidiàries de planejament, en relació amb la Disposició transitòria 9 del  Text Refós 

de la Llei d’Urbanisme;  

Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Aprovar definitivament l’estudi de detall per a l’agrupació de cinc vivendes 

unifamiliars aïllades al solar situat entre el C/ de les Ametistes i l’Avgda. Verge de 

Montserrat, presentat per Tetuán Gestión S.L. i redactat per l’arquitecte Josep Terrats 

i Triquell. 

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la tramitació de l’esmentat expedient i 

que ascendeix a 303,95 € 

La proposta s’aprova per unanimitat dels Regidors presents, que representen la 

totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

8.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA PLEC DE CONDICIONS I 

CONVOCATÒRIA DE SUBHASTA PÚBLICA PER ALIENACIÓ SOLAR 

MUNICIPAL.- 

 

PROPOSTA 

Per acord plenari de data 5 de novembre de 2012 s’aprovà inicialment i se sotmeté a 

informació pública el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir 

l’alienació, mitjançant subhasta pública, del bé immoble patrimonial d’aquest 

Ajuntament situat a la U A 24 “Mas Segalàs”. 

Durant el termini d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació ni 

reclamació, segons consta a la certificació de la Secretaria incorporada a l’expedient. 

Escau ara, doncs, acordar-ne l’aprovació definitiva, i així mateix efectuar la 

convocatòria de la subhasta pública corresponent. 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 



   
 

 

ACORDS: 

I. APROVAR DEFINITIVAMENT el plec de clàusules administratives particulars 

que ha de regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, del bé patrimonial immoble 

d’aquest Ajuntament situat a la UA 24 “Mas Segalàs”. 

 

II. CONVOCAR subhasta pública per alienar el bé immoble patrimonial identificat a 

l’acord anterior, d’acord amb el plec de clàusules aprovat. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat dels Regidors presents, que representen la 

majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

 

9.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC 

D’ORDENACIÓ  DE LA FINCA “MAS MIQUEL I CASADEVALL”.- 

 

Atès que aquest Ajuntament en sessió de data 7 de maig de 2012, va aprovar 

inicialment el Pla Especial Urbanístic d’ordenació de la finca “Mas Miquel i 

Casadevall” .  

Atès que el projecte ha estat exposat al públic durant el termini d’un mes sense que 

s’hagin presentat al·legacions ni suggeriments. 

Vistos els informes dels serveis tècnics municipals, així com de la resta d’organismes 

sectorials. 

Havent-se completat l’estudi d’impacte ambiental i integració paisatgística del Pla 

Especial,  d’acord amb el requeriment de la Direcció General d’ordenació del territori 

i urbanisme.  

D’acord doncs amb tots aquests antecedents, es proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic d’Ordenació de la finca 

“Mas Miquel i Casadevall” i l’estudi d’impacte ambiental i d’integració paisatgística 

que l’acompanya. 

Segon.- Sotmetre l’expedient a l’aprovació definitiva de la Comissió d’Urbanisme de 

les comarques centrals. 

La proposta s’aprova per unanimitat dels Regidors presents, que representen la 

majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

 

10.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.- 

 



Atès que ha de procedir-se a la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau titular i 

substitut, de conformitat amb l’art. 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

De conformitat amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei abans esmentada i 

l’article 5 del Reglament 3/1995, s’anuncià al BOP núm. 172 de 5 de setembre de 

2012 la convocatòria corresponent. Transcorregut el termini reglamentari la única 

sol·licitud presentada fou la del Sr. Ramon Calm i Mosoll. 

Ampliat el termini de presentació de sol·licituds, per acord del Ple del dia 5 de 

novembre de 2012, es publicà altre cop al BOP núm. 223 de 21 de novembre de 2012, 

al tauler d’anuncis de la Corporació i se’n donà publicitat a nivell local. Transcorregut 

el termini concedit s’han presentan, una altra sol·licitud signada pel  Sr. Benjamí 

Masnou Radigales i una altra signada per la Sra. Mònica Ordeig Pibrall. 

Considerant la seva idoneïtat i atès que reuneixen els requisits legals exigits, i 

considerant l’acord verbal amb el que s’ha arribat amb el Sr. Calm, pel qual aquest es  

retirarà en un plaç de dos anys, es proposa al Ple l’adopció del següent 

 

ACORD: 

Primer.- Elegir pels càrrecs que s’indiquen les persones següents: 

Jutge de Pau titular........................................................ Sr. Ramon Calm Mosoll 

Jutge de Pau substitut.................................................... Sr. Benjamí Masnou Radigales 

 

Segon.- Trametre el present acord al Sr. Jutge de Primera Instància i Instrucció del 

Partit Judicial. 

La proposta s’aprova per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació,  amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A, del Sr. Argenter del Grup 

Municipal de CiU i  del Regidor d’ERC. S’abstenen els Regidors de CiU Sr. Tordera i 

Sr. Polo. 

 

Intervencions: 

Sr. Alcalde: Explica que s’ha arribat a un acord, perquè no hi hagin malentesos, de 

renovar el jutge de pau actual per dos anys i que els altres dos anys entri el suplent 

que és en Benjamí Masnou. I l’altre que es postula entraria al cap de dos anys més 

com a substitut. Això ho he parlat aquest matí amb l’actual jutge i hi ha estat d’acord, 

li ha semblat bé, per tant, per nosaltres també hi estem d’acord de que segueixi dos 

anys i mentrestant en Benjamí s’assabenta una mica com funciona i al cap de dos anys 

l’actual jutge de pau es compromet a plegar i deixar-li la plaça en els dos següents. 

Per tant, la proposta seria aquesta, posar l’actual jutge de pau i el substitut en 

Benjamí, i al cap de dos anys en Ramon es compromet a deixar-li el lloc els següents 

dos anys.   

Sr. Argenter: No se si és legal o no es legal però tinc constància que això s’ha fet en 

altres municipis, per dos anys. 

Sr. Bayarri: Potser ho han fet d’aquesta manera, agafant un compromís personal. 



   
 

 

Sr. Argenter: No se si és amb compromís personal o per escrit, no se com. 

Sr. Alcalde: A mi em val la paraula. Penso que és posar-lo com a titular i en Benjamí 

com a suplent, i jo prenc la seva paraula que d’aquí dos anys plegarà i entrarà en 

Benjamí. 

Sr. Bayarri: Si aquesta paraula la tingut amb l’alcalde a mi es mereix tota la 

confiança. 

 

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER GENERALITZAR LA 

POSSIBILITAT DE FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE 

BÉNS IMMOBLES I LA TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I 

TRACTAMENT D’ESCOMBRARIES.- 

 

Sr. Argenter: Atès que els impostos i taxes municipals són uns dels pagaments que 

més incideixen en l’economia domèstica dels contribuents de Viladrau, atès que 

abonar en un sol pagament aquest impost i taxa suposa un desemborsament massa 

elevat per molts veïns en temps de crisis i que suposa un mal de cap afegit a les 

economies domèstiques en els temps que corren. Atès que creiem que el 

fraccionament també ajuda a solucionar un problema greu com és la morositat, doncs 

està comprovat que com més pressió fiscal majors taxes de morositat. Atès que 

l’ajuntament pot millorar la digestió dels nostres diners per poder pagar a temps les 

seves obligacions de pagament i per això pot disposar els pagaments en tres entrades 

repartides durant l’any i no amb un sol cop com fins ara. Volem que amb caràcter 

voluntari els contribuents de Viladrau puguin abonar els impostos de manera 

fraccionada, creiem que l’ajuntament ha de ser sensible a les dificultats que tenen les 

famílies en aquests moments de crisis econòmica que travessa el nostre país. Per tot lo 

anteriorment exposat el nostre grup proposa al ple l’opció dels següents acords: 

Primer: fraccionar el pagament d’impostos sobre bens immobles (IBI) i la taxa de 

recollida i tractament d’escombraries en tres terminis a repartir durant l’any. 

Segon: Que aquest fraccionament no comporti cap penalització al contribuent, és a 

dir, que no es cobri cap tipus d’interès. 

Afegir que sempre serà voluntari, si el contribuent no expressa que vol aquest 

fraccionament el pagament serà uniforme. 

Sr. Alcalde: Primer, no se si això és ven bé una moció, no se si es pot considerar com 

una moció i dir als senyors de CiU que des de que hi ha l’Alternativa governant 

aquest ajuntament, abans ho desconec, això s’ha vingut practicant, és a dir, quan hi ha 

hagut una persona del municipi que ha tingut dificultats i ha vingut a l’ajuntament i ha 

demanat fer uns aplaçaments se li han concedit. Crec que el que no podem fer, tot i 

que hem demanat un informe al Consell Comarca,l per veure que ens diuen, és posar-

ho com a norma perquè creiem que tampoc seria just, perquè hi hauran persones 

necessitades, que si realment ho necessitaran, i  després s’hauria de mirar com es 

regula, o per la renda, perquè pot venir un senyor amb un poder adquisitiu 

immillorable i que també demani aplaçament pels seus interessos quan realment el 



que ho necessita no se li concedirà. O a tothom o ningú. Des de sempre s’han donat 

facilitats per anar fraccionant els pagaments a les persones que ho han necessitat sense 

cap problema.  

Sr. Bayarri: Jo voldria saber si se li ha demanat al Consell Comarcal, que és qui fa la 

recaptació d’aquests impostos, aquesta possibilitat i quina és la resposta que ens ha 

donat. 

Sr. Alcalde: Sí, s’ha demanat informe al Consell Comarcal. 

Sr. Argenter: La nostre proposta és universal per tothom que ho demani. Creiem que 

l’Ajuntament te potestat i suficients recursos per poder admetre aquesta proposta. 

Sr. Alcalde: La meva votació és que no, perquè crec injust que un senyor que tingui 

un patrimoni bestial i vingui de Barcelona tingui el mateix dret que un pobre que te 

feines, que està al paro i que no pot pagar l’IBI, llavors penso que posar al mateix 

nivell a tothom jo almenys no hi estic d’acord. 

Sr. Bayarri: Jo demanaria, si estem tots d’acord, en deixar aquest punt sobre la taula 

i esperar a tenir l’informe del Consell Comarcal i les opcions que ens plantegen, i si hi 

ha alguna possibilitat que convisquin les dues coses. Jo crec que, evidentment que hi 

ha persones que està patint la crisis en el nostre municipi i que necessita aquest ajut, 

però també estic d’acord que si ho fem universal potser se’n beneficiarà el que no ho 

necessita i crec que no és just. Si hi ha la manera de poder filtrar i que realment es 

beneficiï qui realment ho necessita, i el Consell Comarcal ens pot donar aquesta eina, 

jo proposaria deixar-ho sobre la taula i esperar aquest informe i posteriorment tornar a 

votació i tirar-lo endavant o no. La meva proposta és deixar-ho sobre la taula. 

Sr. Argenter: Jo crec que l’argument que diuen vostès de que un senyor que ve de 

fora i te un poder adquisitiu alt es pugui acollir aquesta proposta, jo crec que no si 

acollirà. Perquè a ell tan li és pagar els 600 euros de l’IBI amb una vegada que amb 

tres. En canvi la persona que si ho necessita li feríem molt més fàcil pagar aquests 150 

al més de gener, 150 al mes de juny i 150 al mes d’octubre. 

Sr. Alcalde: Però això ja se li fa. 

Sr. Argenter: Esperen que aquí vingui, per exemple, el senyor Martinez i que tingui 

que donar la cara aquí hi dir “si us plau feu-me això que no puc pagar”. Hi ha gent 

que no vol fer-ho perquè li fa vergonya. 

Sr. Bayarri: Però vostè no diu que vol fer-ho voluntari? Si és voluntari podran fer-ho 

hi hauran de venir igualment a demanar-ho. 

Sr. Alcalde: Posem-ho ha votació, si us plau. Es deixa el punt sobre la taula?  

Es deixa a la sobre la taula fins que tinguem resposta del Consell Comarcal. 

 

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 

Sr. Bayarri: Jo volia fer una pregunta en relació de la festa que es va fer al pavelló al 

final d’any, i preguntar quines mesures es van adoptar de seguretat? 

Sr. Alcalde: Les mesures que es van adoptar van ser fer unes visites i a la gent que 

s’ocupava de la festa deixar molt clar que les portes havien d’estar obertes, i que 



   
 

 

només empenyent-les s’obrissin, i ja esta. A part de que es va delimitar la zona perquè 

l’aforament és molt més gran i en el pavelló hi havia molt poca gent. Algun tema 

més? 

Sr. Argenter: Sí, preguntar sobre el que deia el senyor Bayarri. La sala polivalent te 

algun pla de seguretat establert? Entenem sala polivalent el pavelló, té un pla de 

seguretat a hores d’ara? 

Sr. Alcalde: No se contestar, ho contestaré el pròxim ple. Diria que sí però no ho sé 

segur. 

Sr. Argenter: La sala polivalent té sortides d’emergència? M’entén la pregunta? Li 

faig perquè de la intervenció del senyor Bayarri va semblar que el pavelló no te 

sortides d’emergències o es va qüestionar que aquestes sortides d’emergència fossin 

prous. Donat que l’últim ple, i més concretament en l’apartat de precs i preguntes, la 

intervenció del senyor Bayarri on qüestionava la seguretat del pavelló i les seves 

sortides d’emergència  volem aportar un seguit de informació que aclareixi el tema: 

La llicència d'activitats  es va fer en el seu dia per Una Sala Polivalent ,perquè ?  per 

que si fos per poliesportiu el seu aforament àuria estat per 230 persones  (grades) 

L'aforament total del la Sala Polivalent es de 1.371 persones distribuïdes en    

Zona escenari     55   

Espectadors asseguts a pista 900 

Espectadors  grades  230 

Zona perimetral  186 

Aquesta quantitat de gent comporta tindre  6 portes dobles i una porta principal 

d'emergència. Que vostès vulguin tenir un poliesportiu homologat es el seu problema 

però  Viladrau necessita una Sala Polivalent a on es pot fer esport,  i també permet 

altres esdeveniments socials com  els balls i Berbenes etc.  que quedi clar que la 

seguretat de l'edifici  es la que exigeix la normativa per una Sala Polivalent, per un 

Poliesportiu seria menor . I  te el vist i plau de Bombers i del Consell Comarcal i  per 

si encara quedes algun dubte poden fer les preguntes pertinents a qui va tramitar la 

corresponent llicència d’activitats : 

Viñas  Ingeriria i Serveis  S.L.   d’ Olot 

Sr. Bayarri: Ho sigui que existeix aquest pla de seguretat que vostè pregunta si hi és? 

Sr. Argenter: No, això és un Pla d’Activitats Econòmiques i que demanaven sis 

portes de seguretat. 

Sr. Bayarri: I les tenim?. 



Sr. Argenter: Hi són. Que quedi clar que aquest edifici te les portes de seguretat. En 

relació als pressupostos aprovats per vostès per aquest any 2013 en línies generals en 

quines partides s’ha incidit per reduir la despesa? 

Sr. Alcalde: Li responc el següent ple perquè ara no tinc els pressupostos aquí, ho 

varem aprovar en el ple passat. Vostès el van tenir a les mans, se’ls va convidar a 

participar amb el pressupost i ara de memòria, al no estar a l’ordre del dia, el pròxim 

ple el contesto. Alguna cosa més? 

Sr. Argenter: En relació  al Projecte de "Remodelació de la Plaça Major "  i veient  el 

panorama econòmic del nostre País tenint  en compte que la taxa d'atur de la nostra 

comarca  Osona es del 16,08% (JUNY-2012 )  taxa superior a la de Catalunya  que es 

del  15,46%,  i de segur que a hores d'ara es superior ,  que  les directrius que marquen 

el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria econòmica es el retall pur i dur 

de la despesa , veient noticies com la dels últim dies de la Venda de Aigües del Ter 

per poder pagar els sous del Funcionaris,  vostès senyors de l'equip de Govern  de 

l'Alternativa amb el suport de Esquerra Republicana de Catalunya creuen sincerament 

que  aquest  es el moment de afrontar una despesa de mes de 600.000 €  ( projecte 

totalment acabat) quant  es partia inicialment d'un pressupost de 270.000 € ?   

Sr. Alcalde: Jo li contestaré breument, només amb una cosa, el que no vull fer és més 

despeses a la plaça. La gent va votar i aprovar això i vostè potser això ha de fer-ho en 

els seus superiors de partit perquè no fa gaires dies en el Consell Comarcal ens van 

presentar un pla d’obres per quatre anys més. Jo he estat dos o tres vegades a 

l’administració local i em diuen que sí, que la partida està aprovada i que tot tiri 

endavant. Evidentment que no tirarem endavant i començarem la plaça si no hi ha una 

seguretat de cobrament, això ho hem dit i ho tornem afirmar-ho. Com li dic, el seus 

superiors de partit de Convergència i d’administració local ens estan dient que 

endavant i que està aprovat, i a més a més, al final d’aquest ple vostè ho veurà, es 

torna a presentar una proposta per quatre  anys més de subvencions de pla d’obres. 

Precisament perquè hi ha paro creiem que no tot, si hi ha els diners, ha de quedar 

parat, una manera de que no quedi parat és fer alguna cosa i donar feina a la gent, 

llavors creiem que si hi ha la seguretat de que arribin aquests diners, que avui hi són i 

a la partida pressupostaria de l’ajuntament hi són, doncs sí, ho tirarem endavant. 

Sr. Argenter: Creu vostè que és moment de fer-ho? 

Sr. Alcalde: Jo dic que si hi ha els diners, crec que és el moment, ara i qualsevol 

moment. El que convé és donar feina, el que no pot ser és quedar-nos tots parats i 

esperar que algú ho solucioni. Vull dir que si hi ha una feina per donar i hi ha aquests 

diners, i ens estan dient que sí i per tant l’ajuntament de Viladrau els té, doncs 

afrontarem aquesta obra. 

Sr. Argenter: De moment  no els té, els ha de demanar! S’ha de vendre un terreny. 

Ha de demanar un crèdit. 

Sr. Alcalde: Perdó, el crèdit no és per la plaça. Si vostè hagués estat en els 

pressupostos, però com que no hi ha volgut ser, avui ho sabria. Alguna cosa més? 



   
 

 

Sr. Argenter: Expliqui’ns vostès  Perquè   han doblat el pressupost inicial que teníem   

de 270.000€   per al projecte de la plaça Major es a dir   perquè es volen gastar 

330.000€ de mes del primer projecte . No creuen que  amb aquets  330.000 €  es 

podria fer alguna actuació  més profitosa econòmicament i socialment parlant ? 

Sr. Alcalde: Està aprovat, no? Vostè acaba d’assistir en un ple on s’ha aprovat 

definitivament i on hi ha la partida pressupostaria, no se perquè va donant voltes al 

mateix, sembla el col·legi, donant voltes i voltes i voltes. Avui en dia el col·legi està 

acabat, esta fet i tothom està encantat i content, vol dir que no n’hi ha prou que vagin 

repetint sempre el mateix o és que no tenen cap altre argument per anar treien sempre 

els mateixos temes?. 

Sr. Argenter: Doncs creiem que els ciutadans  del nostre poble estan desitjosos de 

rebre un missatge positiu i esperançador sobre el futur  financer  del nostre ajuntament 

i creiem que amb aquets pobres arguments senyor alcalde malauradament aquest futur 

es preveu molt negre. Tan de bo m’equivoqui, i ho dic sincerament. 

Sr. Alcalde: Jo el que li demanaria que deixi de posar por en els veïns de Viladrau. 

Que vostès es queixen a la Generalitat amb el PP i vostès estan fent el mateix amb el 

veïns de Viladrau contra l’Alternativa. Alguna cosa més? 

Sr. Argenter: Sí. En el supòsit  que  aquest projecte financerament de la Plaça Major  

comporti  problemes de liquiditat per  la caixa   municipal asta el punt de no poder fer 

front a les nomines del personal vostès Srs. de l’equip de Govern  Compost per 

L’Alternativa Viladrau i Esquerra Republicana de Catalunya es comprometen a fer 

front  d’aquests problemes amb el seu patrimoni? 

Sr. Alcalde: En el moment que la Generalitat es comprometi i no compleixi amb el 

pagament, llavors en parlament, però primer vostès que són de CiU ha de saber si 

podran fer front, la Generalitat, en aquest pagament. Jo li estic dient que si no tenim la 

seguretat no es ferà. Hi ha algun punt més? 

Sr. Argenter: Tornem a demanar perquè no s’ha complert  amb el que es va acordar 

amb la moció de senyalització d’avançament a ciclistes ? 

Sr. Alcalde: Li contestaré el proper ple. 

Sr. Argenter: Jo senyor alcalde tinc indicis suficients per no creure els argument que 

vostès en donen, que han passat deu mesos, denunciarem aquest incompliment davant 

La Direcció General d’Administracions Locals a efectes que li requereixin el 

compliment d’aquest acord. Pensem que és ridícula, però si hem d’arribar fins aquí ho 

farem. 

Sr. Alcalde: Ja pot fer-ho, igual que ho ha fet amb el Síndic de Greuges, que ja l’estic 

contestant, pot fer el que vulgui, cap problema. Li he dit que li contestaré el proper 

ple. Primer asseguris que nosaltres no haguem fet cap gestió, això li dic gratuïtament i 

com a consell. Algun punt més? 



Sr. Basties: Jo vull dir una cosa. Els hi vull dir aquests senyors de CiU que mirin de 

guanyar les pròximes eleccions perquè tindrem un poble acollonant, tot anirà bé i tot 

ho fereu bé. Res més. 

Sr. Alcalde: Jo només volia informar que en data de 30/11/2012 hem rebut la carta de 

la Diputació de Barcelona sobre la carretera de “La Fullaca” la GI5251. 

Sr. Basties: Han estat els senyors de CiU també que han mogut això? 

Sr. Alcalde: No, no ho crec. Llegeixo la carta: 

“Em plau fer-li arribar el projecte en suport informàtic del condicionament i 

eixamplement de la carretera V5251 del PK0+100 2+600. Trams de Sant Sadurní 

d’Osormort i la Fullaca de Viladrau, i comunicar-li que he donat instruccions a la 

gerència del serveis d’infraestructures i mobilitat per iniciar l’aprovació tècnica del 

projecte. A l’espera de ser inclòs al pla d’actuació establert en el conveni signat per 

la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sobre el traspàs de 

titularitats de la xarxa local” 

Després de rebre aquesta carta vaig trucar el diputat, senyor Llobet, i em va dir que sí 

que ara tornaven a passar aquests tram a la Diputació, des de la Generalitat, i que la 

Diputació assumia aquest tram de carretera i van enviar el projecte, el primer esborrall  

que nosaltres havíem enviat a la Generalitat i que ells havien aprovat. Ara la 

Diputació de Barcelona ha agafat aquest projecte, que ja hi treballava una Enginyeria 

de nou, i nosaltres varem trucar per dir que el projecte ja estava fet i que no es 

gastessin els diners, però aquesta Enginyeria treballava per la Generalitat i el que 

estava fent era contrastar el projecte de la Generalitat. Això ha fet que s’endarrerís 

tots aquests mesos a part de que no tenien diners. Parlant amb el senyor Llobet i 

mirant el projecte de la Generalitat de Catalunya s’anul·lava una corba oberta que es 

feia en el pont de Fàbregas, varem parlar amb ells que hi havia una mancança i ara 

esperem la visita del diputat de Barcelona, pot ser el senyor Llobet, i el de Girona 

perquè l’únic punt que hi ha discrepància  és el Pont de Fàbregas, tot i que 

l’eixamplen com el primer projecte, però parlant amb el tècnic de la Diputació de 

Barcelona si més endavant es pot millorar l’accés a l’antiga carretera 5251 de 

província de Girona doncs es feria per millorar aquest pont, tot i que he dit que 

l’eixamplen. Per tant, espero que em truquin per tenir una reunió, ja vaig parlar amb 

l’alcalde de Sant Sadurní i estem d’acord, i qualsevol dia es fera una visita al terreny 

per treballar aquest tema. Parlant amb ells, el senyor Llobet em va dir que abans del 

2015 segur que estarà feta la carretera de “La Fullaca” amb previsió de ser inclòs en 

els pressupostos d’aquest any 2013. És una bona notícia, el tema es va movent i està 

en mans de la Diputació de Barcelona, per tant, pensem que els esforços de visites, 

trucades i de tot el que em anat fent han donat resultat i esperem que ens la comencin. 

Després, els volia citar per fer una reunió el proper dimecres a les 13:30 hores, i torno 

a dir que els convoco igual que en els pressupostos, per si volen assistir-hi i participar 

perquè després no hi hagin aquests problemes, pel tema que estàvem parlant abans , 

com que s’ha convocat quatre anys més de Pla d’Obres i Serveis, doncs determinar 

entre tots les necessitats que tenim del poble, nosaltres tenim unes propostes i si 

vostès en tenen i les volen aportar, per veure que presentem pel pròxim PUOSC que 



   
 

 

serà fins el 2017. Any a any fem propostes per veure que ens sembla de presentar al 

Pla d’Obres, per tant, el dimecres a les 13:30 hores per qui vulgui assistir-hi.  

Finalment vull donar les gràcies a tots els col·laboradors i principalment als regidors 

per la seva tasca i que fan possible tots els actes de Nadal i la cavalcada de Reis, que 

porta molta feina, doncs agrair-los la seva col·laboració. Res més. 

 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 

20’30 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 

 


