
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 2  DE JUNY DE 2014 

 

Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 70/2014 
Data: 02/06/2014 
Horari: 19,30 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Alcalde 
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 
 
Regidors: 
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. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 

A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia dos de juny de dos mil 
catorze, 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 aquest excusa l’assistència del Sr. Manel Bastias, 
per motius personals 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 27/02/2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 14/04/2014. 

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 27 de febrer de 2014, que ha estat rectificada en dos punts, i 
extraordinària de 14 d’abril de 2014, que s’han distribuït amb la convocatòria. 



Les actes s’aproven per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 4 Regidors presents 
de L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 3 Regidors de CiU, que 
argumenten el seu vot en contra en la següent intervenció que es llegida pel portaveu, 
i entregada després a la Sra. Secretària per a la seva transcripció literal: 

Sr. Argenter, portaveu del grup municipal de CiU:  

“En el passat ple extraordinari de 14 d’abril de 2014, en l’apartat 1 de l’ordre del dia, 
aprovació actes sessions anteriors, varem presentar un seguit d’al·legacions a l’acta 
del passat ple ordinari celebrat en data 27 de febrer 2014 perquè enteníem i 
demostràvem que la seva transcripció “literal” no coincidia amb la gravació de veu de 
l’esmentat ple i seguidament varem votar negativament la seva aprovació. 

Una vegada llegida l’acta del passat ple extraordinari del dia 14 d’abril de l 2014, 
tornem a constatar amb perplexitat que aquesta vegada ja no és un problema de 
transcripció sinó directament es suprimeix tot el debat que va comportar el punt nº 5 
del ple: 

PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL “MODIFICACIÓ NNSS DE PLANEJAMENT 
DE VILADRAU- SECTOR MAS MIQUEL I CASADEVALL I ÀREA 
D’APORTACIÓ. 

Per part de la Sra. Secretària de la Corporació, s’exposa que diu la llei de les entitats 
locals, concretament l’article 109, que no tornaré a repetir ara però podeu estar segurs  
que en aquest cas no es compleix. 

En aquest mateix ple el senyor Alcalde dona el seu compromís personal d’arreglar 
com diu ell “les quatre coses que no estan be” i de quatre coses que no estan be 
s’arregla una i les altres es torna a decidir no afegir-les a l’acta suposem que en base a 
l’article 109. 

Per altra banda la revista que edita l’ajuntament i paga amb fons públics titulada “El 
Poble, actes de les sessions ordinàries celebrades per l’Ajuntament de Viladrau, en 
l’apartat ACTES,diu: 

Nota: Els plens es transcriuen literalment i es publiquen tal com s’aproven 

Es evident que quan els convé s’acullen al famós article 109 i per altra banda és fa 
públic que les transcripcions de les actes són literals quan això no és veritat. 

Recorden vostès que aquest ple va aprovar per unanimitat el Decàleg de bones 
pràctiques de la comunicació local pública, recorden l’apartat 2...Han d’informar 
d’una manera veraç plural i transparent: Han de donar compte de la gestió que fa 
l’equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s’han expressata 
les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d’explicar les 
diferents propostes d’actuació i reflectint els punts de vista dels diferents grups 
polítics representats i les votacions emeses. 



   
 

 

Recorden vostès l’apartat 6.. i molt important... Han d’evitar el partidisme i la manca 
de professionalitat, mitjançant un tractament contrastat i al mes complet possible de 
les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de 
la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden 
utilitzar com a eina de propaganda política del partit o coalició que deté el poder. 

Seguim estant en desacord amb la manera totalment partidista, amb la manera poc 
transparent d’utilitzar aquestes actes per fer propaganda política e intentar manipular a 
l’opinió pública en benefici de qui mana i en detriment de qui ostenta la oposició, i 
com ja vàrem advertir en l’anterior ple no volem perdre el temps discutint amb vostès 
serà un jutge qui decidirà qui te la raó.” 

Sr. Alcalde i portaveu del grup municipal de L’A: 

Manifesta que es ratifica en el que va dir en l’últim ple, i lamenta aquest afany de 
protagonisme dels membres de l’oposició en el torn obert de paraules. Comenta que 
tal i com es va comprometre s’ha rectificat el Ple ordinari del dia 27 de febrer en 
l’apartat del punt 6 per deixar més clara la intervenció del Sr. Argenter, però no en 
l’apartat de Precs i Preguntes, on ja queden suficientment clares les intervencions dels 
membres de la Corporació. De tota manera les actes estan gravades i la seva 
transcripció es fa atenent als criteris que estableix la normativa, per tant dóna el tema 
per tancat, tot i considerant el dret que tenen els membres de la Corporació a 
impugnar-ho, ell com a Alcalde no entrarà en aquest joc. 

Per últim i d’acord també amb el que ja es va dir en el Ple anterior, convida als 
membres de la Corporació a una reunió el proper dilluns dia 9 de juny per tal de 
preparar l’ordenança que reguli les intervencions als Plens, temps i rèpliques, escrits 
que cal presentar abans com i de quina forma, etc. 

Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC: 

En relació a la intervenció del Sr. Argenter, comenta que cal tenir en compte que la 
transcripció de l’acta dels Plens no la fa cap partit polític sinó que es responsabilitat 
de la Secretària, per tant cal que tinguin clar que les acusacions van directament cap a 
la Secretària, no contra la resta de membres del Consistori. 

 

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple 
fins a la data (Decrets del 9/2014 al 41/2014) i dels acords adoptats en les Juntes de 
Govern Local celebrades des de l’últim ple ordinari fins a la data, que s’han tramès a 
tots els Regidors per correu electrònic. 

 



3.- PROPOSTA APROVACIÓ CREACIÓ FITXER DE VIDEOVIGILÀNCIA.- 

Fets 

L’Ajuntament de Viladrau disposa de fitxers de dades de caràcter personal creats amb 
anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. Aquests fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats 
en el Document de seguretat de l’Ajuntament.  

En l’actualitat s’observa la necessitat de crear un nou fitxer que integrarà les imatges 
que s’enregistraran mitjançant càmeres de videovigilància a instal·lacions municipals. 
El tractament de les imatges es portarà a terme donant compliment a la normativa 
reguladora de la videovigilància i respectant absolutament els drets de les persones 
interessades o afectades. 

La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les 
administracions públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, on 
s’estableix que l’acord de creació, modificació o supressió s’ha d’efectuar per mitjà 
de disposició de caràcter general. Un cop aprovada definitivament, la informació 
bàsica dels fitxers s’ha de notificar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (art. 
11.2.a de la Llei 32/2010, d‘1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades) per a la seva inscripció al Registre de fitxers públics. 

Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la creació del fitxer Videovigilància, de titularitat de 
l’Ajuntament de Viladrau, en els termes següents: 

1.- Nom del fitxer: Videovigilància 

2.- Responsable del fitxer: Ajuntament de Viladrau 

3.- Finalitat i usos: Registre d’imatges de les persones que accedeixen a instal·lacions 
municipals. Control d’accessos i millora de la seguretat de les instal·lacions i equips. 

4.- Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a instal·lacions 
municipals 

5.- Procedència de les dades: Del propi interessat  

6.- Procediment de recollida de dades: Enregistrament d’imatges mitjançant 
videocàmeres 

7.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge 

8.- Sistema de tractament: Automatitzat 

9.- Cessions: No es preveuen  

10.- Transferències internacionals: No es preveuen 



   
 

 

11.- Unitat responsable: Alcaldia 

12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació: Ajuntament de Viladrau 

13.- Nivell de seguretat: Bàsic 

SEGON.- S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessàries per tal de 
garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici 
efectiu dels seus drets per part de les persones afectades o interessades. S’aplicaran les 
mesures de seguretat de nivell bàsic exigides per la normativa. El detall de les 
mesures i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat de 
l’Ajuntament.  

Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova unanimitat amb el vot a favor de la 
totalitat dels regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de 
dret de la Corporació. 

4.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2014 I EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, 
DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT. 

En primer lloc s’ha donat trasllat als Regidors de l’estat d’execució dels ingressos i 
despeses del primer trimestre de  l’any en curs, així com de l’acta d’arqueig per al seu 
coneixement. 

Seguidament i 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 31.03.2014- en relació al primer trimestre de 2014- l’Ajuntament havia 
abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, 
amb excepció de:  

-  Josep Portet, muntatge llumeneres:   4.900,01 € 

-  Vernis-Taberner, pneumàtics tractor:     1.722,47 € 

Totes elles pendents perquè faltava la realització de part dels treballs. 

2.- S’adjunten els llistats corresponents. 

3.- 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. 

La Corporació en pren coneixement. 



 

5- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RECLAMACIÓ DE PAGAMENT 
DELS AJUTS JUSTIFICATS REFERENTS A LES ACTUACIONS DEL 
PROGRAMA D’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ LES GUILLERIES.-  

“La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics, té per objecte establir les mesures i els instruments per a fer 
possible la regularització de les urbanitzacions que presenten dèficits de serveis i 
d'urbanització, sent la seva finalitat principal la d’afavorir la finalització de les obres 
d'urbanització i l'establiment de serveis a les urbanitzacions, amb l'objectiu d'assolir la 
integració en el municipi i de millorar-ne la qualitat de vida dels residents, en el marc 
d'un desenvolupament urbanístic sostenible. 

D’entre les mesures establertes per la Llei, en destaquen les de finançament,  i que 
podem classificar en: 

1.- Fons per a la regularització d'urbanitzacions. Línia d’ajuts pels ajuntaments en 
quins termes municipals hi hagi urbanitzacions que són objecte d'aquesta llei, i per 
fomentar la formulació i l'execució de programes d'adequació de les urbanitzacions 
incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei i per a les altres actuacions que disposa 
l'article 19.3 de la Llei (l’elaboració de plans urbanístics i projectes d’urbanització, 
l’adquisició de sòl, els projectes específics en matèria de telecomunicacions, paisatge 
o prevenció d’incendis, i executar algunes obres de millora a les urbanitzacions). 

2.- Finançament de l'execució de la urbanització. Línia d'ajuts per als ajuntaments que 
hagin formulat un programa d'adequació, amb l'objectiu de facilitar la celeritat en 
l'execució de les obres d'urbanització i en la implantació de serveis, i de garantir el 
compliment de les obligacions contractuals i tributàries. Els ajuts consisteixen en 
préstecs de l'Institut Català del Sòl per a la totalitat o una part dels fons necessaris per 
a fer front a aquests objectius, i es formalitzen per mitjà d'un conveni que ha de 
concretar les obligacions de les parts. 

3.- Ajuts als parcel·listes. Línia d'ajuts per al pagament de les quotes d'urbanització als 
titulars de parcel·les situades en urbanitzacions que es regularitzin d'acord amb el que 
estableix aquesta llei i que compleixin els requisits que determina la Llei. Els ajuts 
consisteixen en préstecs subvencionats per a pagar les quotes d'urbanització. 

Fins el dia d’avui, les úniques mesures de finançament desenvolupades pel 
departament competent de la Generalitat de Catalunya des de l’entrada en vigor de la 
Llei, han estat les següents: 

- L’any 2009, la primera convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments per 
redactar els programes d’adequació. 



   
 

 

- L’any 2010, la segona (i última) convocatòria d’ajuts dirigida a ajuntaments 
per redactar els programes d’adequació, i la primera (i última) convocatòria 
d’ajuts per a l’execució de la urbanització. 

Aquest desplegament es considera clarament insuficient per aconseguir els objectius i 
finalitats determinats per la mateixa Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i 
millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics. En aquest sentit, els ajuntaments 
que han confiat legítimament en l’aplicació dels mecanismes previstos en la Llei i que 
ja han endegat, i fins i tot finalitzat, el programa d’adequació, i ara els parcel·listes 
afectats, tenen greus dificultats per promoure i finançar la fase d’execució de les obres 
d’urbanització.  

Aquest Ajuntament ha resultat beneficiari d’una ajuda l’any 2010, expedient 
2010/023, per un import de 237.200,00 € per desenvolupar les actuacions 
previstes al Programa d’adequació de la Urbanització Les Guilleries. 

A dia d’avui, un cop justificat el compliment de les obligacions derivades de 
l’atorgament de la subvenció, resta per cobrar un import de 91.046,46 €. Posats 
en contacte amb l’àrea gestora de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea de Millora 
d’Urbanitzacions de la Subdirecció General d’Arquitectura i Millora de les Àrees 
Urbanes, informen que no hi ha previsió de pagament, ja que no existeix dotació 
econòmica en el pressupost vigent de la Generalitat de Catalunya. 

Aquesta situació genera importants tensions de tresoreria en aquest Ajuntament, ja 
que les despeses justificades estan oportunament pagades. En aquesta mateixa situació 
s’hi troben la gran majoria d’ajuntaments beneficiaris de les subvencions atorgades en 
les convocatòries de l’any 2009 i de l’any 2010.  

De conformitat amb l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 

PRIMER.-  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya la posada en marxa per 
part del departament competent en la matèria, de les mesures de finançament previstes 
en la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb 
dèficits urbanístics. 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que el vigent pressupost de 
la Generalitat de Catalunya estableixi, de forma urgent i prioritària, la dotació 
econòmica adequada i suficient per fer front al pagament, als ajuntaments beneficiaris 
dels ajuts ja justificats, dels imports pendents de cobrament. 

TERCER.- Notificar aquests acords: 

- Al Govern de la Generalitat de Catalunya; 

- Als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; 

- A l’Àrea de Millora d’Urbanitzacions de la Subdirecció General 
d’Arquitectura i Millora de les Àrees Urbanes de la Secretaria d’Habitatge i 



Millora Urbana, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya; 

- Als ajuntaments beneficiaris dels ajuts corresponents a les convocatòries dels 
anys 2009 i 2010.  

Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova majoria absoluta amb el vot a favor 
dels 4 Regidors  presents de L’A i del Regidor d’ERC. S’abstenen els 3 Regidors de 
CiU. 

6.- PROPOSTA FESTES LOCALS 2015 

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 2015, es proposen els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 
2015: 

 
- El 8 de setembre, dimarts 

- L’11 de novembre, dimecres. 

Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels 
Regidors presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la 
Corporació. 

7.- MOCIÓ PER HISSAR UNA ESTELADA A L’ENTRADA DEL POBLE- 
CIU.- 

El Sr.Argenter, portaveu del grup municipal de CiU, llegeix la següent proposta: 



   
 

 

 

Així mateix, fa entrega a l’equip de govern, d’un pressupost sobre el cost que tenen 
els màstils on s’aconsella que es faci un pre-estudi de l’ubicació per un tècnic que 
podria fer variar les dimensions dels anclatges. 

Per últim proposa que si l’Ajuntament no té diners per a tirar-ho endavant es podria 
intentar fer una recapta popular. 

Sr. Alcalde: 

Comenta que l’equip de govern hi està d’acord, tot i que ja que l’estelada no és la 
bandera oficial, proposen que junt amb l’estelada s’hi posi també la senyera. 

Així mateix i donat que la rotonda d’entrada al poble està davant de l’edifici de 
l’Ajuntament on ja hi onegen totes les banderes, consideren més convenient en aquest 
cas posar-les a la rotonda del Torrent (punt jove). 



Per últim demana que sigui el grup de CiU qui activi aquests proposta, i aporti la 
documentació necessària per a tirar-la endavant. 

Sr. Argenter: 

Proposta treure l’estelada del balcó de l’Ajuntament i posar-la a la rotonda de 
l’entrada del poble. 

Sr.Bayarri: 

No hi està d’acord, entén que el lloc on han d’estar tant la senyera com l’estelada és el 
balcó de l’Ajuntament. 

Sr. Alcalde: 

Creu que s’ha de mirar i pensar com a mínim en què es posin les dues. Proposa que 
CiU porti un estudi ben fet i en un proper ple aprovar-ho i tirar-ho endavant. 

Els reunits, per unanimitat, acorden deixar el tema sobre la taula fins que es disposi 
d’un estudi ben fet sobre el cost que pot suposar i les característiques de la seva 
instal·lació. 

8.- PRECS I PREGUNTES.- 

Càmeres de videovigilància: 

Sr. Polo, del grup  municipal de CiU: Pregunta quantes càmeres hi ha i hores de 
gravació.  

Sr. Alcalde: Contesta que n’hi ha 4: al Punt Jove, en les dues zones d’abocament i a 
l’Ajuntament, graven imatges les 24 hores del dia, i aquestes es poden recuperar 
durant un període de 8 dies.     

Ordenances municipals: 

Sr. Alcalde:  Convida als Regidors a la sessió de preparació del Reglament per al 
funcionament del plens municipals i de repàs de les ordenances vigents, pel proper 
dilluns dia 9 de juny a les 6 de la tarda. 

Lamenta, el Sr. Alcalde, que en la sessió de la comissió de comptes que es va celebrar 
el passat dilluns dia 26 de maig, els tres Regidors de CiU no hi assistissin i els demana 
la seva assistència en aquestes reunions on es tracten temes tan importants com són 
els comptes municipals. 

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