
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 5 DE NOVEMBRE DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 79/2012 

Data: 05/11/2012 

Horari: 20,30 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. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les vint hores i trenta minuts del dia cinc de novembre de dos mil 

dotze, 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 03/09/2012 I 

EXTRAORDINÀRIA DE 28/09/2012. 

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. 

Intervencions: 

La Sra. Míriam Clopés, comenta que en els assistents del ple anterior falta el seu nom. 

Contesta la Sra. Secretària dient que ja s’ha rectificat. 

El Sr. Bayarri, comenta que, al seu parer, caldria matitzar una mica les intervencions 

que es fan als plens, ja que la transcripció literal sovint no és massa entenedora.  

El Sr. Alcalde exposa que, des del moment que es graven els plens si no es posa 

exactament el què es diu pot ser un problema, per tant pensa que ho hauríem de tenir 

clar tots. 

El Sr. Bayarri diu que només demana que sigui més comprensible. 

 

2.- PRESA DE POSSESSIÓ REGIDOR GRUP MUNICIPAL DE CIU.- 

El Sr. Alcalde comunica al Ple que s’ha rebut de la Junta Electoral Central la 

credencial de Regidor del Sr. Josep Bellvehí Saenz, en substitució, per renúncia del 

Sr. Vinyeta.  

Una vegada notificat el Sr. Bellvehí, de la inclusió de la seva presa de possessió a 

l’ordre del dia, aquest juntament amb els Srs. Rubén Vázquez, Carla Creus i Maria 

Serra, han  presentat en data 2 de novembre de 2012, un escrit a l’Ajuntament que 

transcrit literalment diu: 

- El grup municipal de “Convergència i Unió”, EXPOSA: 

Que el Regidor Josep Maria Vinyeta Puntí va presentar la seva dimissió el 

proppassat mes de setembre, degut a no poder compatibilitzar la seva jornada 

laboral amb l’horari dels plens. 

Per lo qual considerant: 

- Que dels candidats de la llista a regidor que pot compatibilitzar millor la seva 

activitat amb l’horari dels plens, a fi de poder assistir a la majoria d’aquests. 

- Per la seva no incompatibilitat de cap tipus en funció de la seva activitat per 

exercir l’esmentat càrrec de regidor. 



   
 

 

- Per la seva implicació i integració en la llista de CiU, tant a nivell local com 

nacional. 

- Per la seva disponibilitat a afrontar aquesta experiència, que en aquests 

moments de crisi, s’ha d’estar disposat a dedicar-hi el màxim de temps 

possible. 

- Per la seva voluntat a emprendre aquesta experiència que amb tota seguretat 

serà intensa,dura, però interessant. 

S’ha cregut que la persona més adient per exercir tal càrrec era el Sr. SANTIAGO 

MARIA POLO RIBAS, estant-hi d’acord tots els candidats que el precedeixen en 

la llista, que presenten la renúncia al seu càrrec, per lo qual signen aquest 

document en mostra de la seva conformitat: 

Signat: Josep Bellvehí Sáenz, Rubén Vázquez Almeda, Carla Creus Codina i 

Maria Serra Balncells. 

El Ple en pren coneixement per a la seva tramesa a la Junta Electoral Central, als 

efectes de que es procedeixi al nomenament del Regidor que segueix a la llista de 

Convergència i Unió i que és el Sr. Santiago Maria Polo Ribas. 

 

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 91/2012 al 105/2012). 

 

4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

PRESSUPOST 2012.-  

ANTECEDENTS: 

Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o 

assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i 

determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el 

crèdit previst: 

  

FONAMENTS JURÍDICS 

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 

reguladora de les hisendes locals. 

2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I 

del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en 

matèria de pressupostos. 

3. Bases d’execució del Pressupost. 

 



Despeses a finançar: 

 

A/ Suplements dels crèdits: 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

 

Partida inicial Nom Consignació 

inicial 

Proposta d’alta Consignació 

definitiva 

011 91300 Amortització préstec La Caixa. 10.000,00 €         1.400,00 €    11.400,00 € 

011 91306 Amortització préstec La Caixa 15.000,00 € 1.420,00 € 16.420,00 € 

 Projecte contaminació lluminosa 1.000,00 € 4.600,00 € 5.600,00 € 

230 21200 Personal neteja Can Sià 500,00 € 300,00 €             800,00 € 

231 16000 Quotes Seguretat Social 59.600,00 € 6.050,00 €        65.650,00 € 

312 21200 Obres manteniment Dispensari 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 

321 21200 Obres manteniment Escoles 500,00 € 1.000,00 €         1.500,00 € 

321 22100 Energia elèctrica Escoles 1.150,00 € 2.750,00 €          3.900,00 € 

321 22103 Combustibles Escola 4.000,00 € 1.800,00 € 5.800,00 € 

338 22608 Festa Major 15.000,00 € 12.883,00 € 27.883,00 € 

338 22699 Altres Festes Populars 20.000,00 € 7.030,00 € 27.030,00 € 

340 21200 Conservació Piscina 5.000,00 € 3.250,00 € 8.250,00 € 

425 22706 Legalització Comptadors llum 13.800,00 €       2.850,00 € 16.650,00 € 

491 22799 Manteniment càmeres 800,00 €       1.420,00 € 2.220,00 € 

920 21200 Obres manteniment Ajuntament 1.500,00 € 3.550,00 € 5.050,00 € 

920 22706 Estudis i treballs tècnics 16.500,00 € 2.120,00 € 18.620,00 € 

932 22708 Cobrament ORGT 25.000,00 € 1.580,00 € 26.580,00 € 

934 35900 Manteniment Bancs i Caixes 1.500,00 € 200,00 € 1.700,00 € 

 TOTAL  55.203,00 €  

 

 

TOTAL DESPESES..................................................55.203,00 € 



   
 

 

B/ FINANÇAMENT: 

 

1) BAIXA DE PARTIDES DE DESPESA: 

 

Partida inicial Nom Consignació 

inicial 

Proposta de 

baixa 

Consignació 

definitiva 

011 31000 Interessos Préstec la Caixa 2.500,00 €         800,00 €    1.700,00 € 

011 31005 Interessos BCL 7.000,00 € 200,00 € 6.800,00 € 

011 31005 Interessos La Caixa 1.200,00 € 650,00 € 550,00 € 

 TOTAL BAIXA  1.650,00 €  

 

2) Majors ingressos a recaptar: 

Subvenció ICAEN............................................. 4.600,00 € 

 

ROMANENT DE TRESORERIA:  235.624,75 € - 48.953,00 € = 186.671,75 € 

TOTAL FINANÇAMENT: 48.953,00 + 1.650,00 + 4.600,00 = 55.203,00 € 

 

Es proposa als reunits l’adopció del següent 

 

ACORD: 

 

1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit a finançar 

mitjançant baixes entre partides, crèdit extraordinari i romanent de tresoreria 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. 

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A 

i del Regidor d’ERC; hi voten en contra els 2 Regidors de CiU. 

 



5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2013 . 

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, els reunits, es proposa 

als reunits, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 “Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

Ordenança núm.8 : Taxa pel servei de clavegueram: 

Article 6: Quota tributària: 

S’estableix en el 20% de la base imposable del consum d’aigua. 

Ordenança núm. 9: Taxa pel servei de recollida i tractament de les escombraries 

  

AArrttiiccllee  66..  QQuuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  

  

33))  LLaa  qquuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  ss’’aauuggmmeennttaa  uunn  33%%  ddee  llaa  qquuoottaa  vviiggeenntt..  

  

44))  AA  aaqquueesstt  eeffeeccttee,,  ss’’aapplliiccaarràà  llaa  ttaarriiffaa  sseeggüüeenntt::  

  

RREECCOOLLLLIIDDAA  II  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DDEE  RREESSIIDDUUSS  

                                  EEUURROOSS  

44))  HHaabbiittaattggeess::  

EEnn  ssòòll  uurrbbàà                    111199,,0077  

EEnn  ssòòll  rrúússttiicc  aassssiimmiillaabbllee  aa  hhaabbiittaattggee  uurrbbàà    111199,,0077  

HHaabbiittaattggeess  UUrrbbaanniittzzaacciióó  GGuuiilllleerriieess      111199,,0077  

  

  

BB))  EEssttaabblliimmeennttss  ddee  rreessttaauurraacciióó  ii  aalllloottjjaammeenntt::  

BBaarrss                            227788,,2233  



   
 

 

RReessttaauurraannttss  ii  llooccaallss  ccààtteerriinngg        554455,,1188  

HHootteellss,,  ppeennssiioonnss  ii  rreessiiddèènncciieess        554455,,1188  

CCaasseess  ddee  ccoollòònniieess  ii  aaggrroottuurriissmmee      333388,,4400  

  

  

CC))  LLooccaallss  iinndduussttrriiaallss  II  mmeerrccaannttiillss::  

EEssttaabblliimmeennttss  ccoommeerrcciiaallss        115599,,1177  

AAllttrreess  llooccaallss  iinndduussttrriiaallss        339922,,2288  

IInndduussttrriieess  aalliimmèènnttaarriieess        778833,,3311  

  

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  

d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 

Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 

1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 

2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per 

part de l’Ajuntament. 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals modificades 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. 

La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A 

i del Regidor d’ERC; hi voten en contra els 2 Regidors de CiU. 

 

Intervencions: 

El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU: Demana explicacions sobre la quota 

tributària de la Taxa de Clavegueram, que s’estableix en el 20% de la base imposable 

del consum de l’aigua, preguntant si és sobre tot el consum, inclosos jardins. Ja que 

ho troba exagerat augmentar la quota un 20%. 

El Sr. Alcalde, contesta que no és tracta d’un augment del 20% sinó que es rebaixa un 

26%, ja que aquest any s’ha pagat un 46% sobre la base imposable del consum de 

l’aigua, ja que s’ha hagut de fer el Pla director del Clavegueram, la neteja 

d’embornals, etc. Però un cop fetes aquestes feines es proposa efectuar una rebaixa, 

per tal de compensar també una mica l’augment de l’aigua, per tant demana als 



Regidors de CiU que s’ho mirin bé, però que no s’està augmentant la taxa de 

clavegueram sinó reduint. 

El Sr. Alcalde explica que % d’augment de la taxa de recollida i tractament de residus 

es el mateix que ens aplica la Mancomunitat La Plana, pel cost del servei.  

Per tant finalitza el Sr. Alcalde cal que quedi clar que la taxa de clavegueram no 

s’apuja sinó que es disminueix en un 26%, quedant en el 20% contra el 46% que s’ha 

aplicat aquest any per la necessitat d’efectuar un estudi seriós de com està el servei i 

les necessitats que tenim de cara al futur. 

El Sr. Argenter, portaveu del grup municipal de CiU, explica el vot en contra dels 

Regidors del seu grup, perquè l’altra vegada ja varen votar en contra de la pujada 

d’impostos, i per ser conseqüents, ara també voten en contra. 

 

6.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL ESTUDI DE DETALL  

 

S’ha presentat per part de Tetuan Gestión S.L., un estudi de detall per a l’agrupacio de 

cinc vivendes unifamiliars aïllades al solar situat entre els C/ de les Ametistes i 

l’Agda. Verge de Montserrat,  i, donat el que estableix l’art. 33 de les Normes 

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

de la Llei d’Urbanisme. 

Considerant la normativa que regeix la construcció d’habitatges en aquesta zona, així 

com les característiques del terreny on s’ubica, els serveis tècnics municipals han 

informat favorablement l’estudi de detall presentat, condicionant-lo a la presentació 

de més documentació abans de l’aprovació definitiva, 

Per la qual cosa es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Aprovar inicialment 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, que promou Tetuán Gestión S.L. i redactat per l’arquitecte Josep Terrats i 

Triquell. 

Segon.- Notificar l’anterior resolució a l’interessat requerint-lo perquè, en el termini 

de 10 dies, aporti la documentació complementària que s’especifica en l’informe 

tècnic que s’adjuntarà a les certificacions que del present acord s’expedeixin. 

Tercer.- Exposar al públic l’anterior acord per un termini d’un mes amb publicació al 

BOP i al Punt Diari de Girona. 

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

majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

 

 

 



   
 

 

7.- PROPOSTA APROVACIÓ PLECS DE CONDICIONS PER A SUBHASTA 

SOLAR MUNICIPAL ZONA INDUSTRIAL.- 

Atesa la memòria d'aquesta alcaldia justificant la conveniència i oportunitat de 

procedir a l'alienació dels béns patrimonials que s'hi identifiquen i descriuen, sense 

que en l'actualitat compleixi cap finalitat d'interès públic o social, situats a la u.a. 24 , 

la venda dels quals està prevista amb el fi d'obtenir recursos per a les obres d’inversió 

previstes en el pressupost de la Corporació. 

Atès que el bé immoble es troba qualificat en l'inventari general de béns municipals 

com a patrimonial, per la qual cosa pot ser alienat.  

Atès que la valoració pericial acreditativa de l'apreuament del bé, feta per l'arquitecte 

municipal en el seu informe de data 17 d’octubre de 2012 es fixa en cent un mil cinc-

cents vint-i-nou euros amb cinquanta cèntims (101.529,50 €), valor que no excedeix 

el 25% dels recursos ordinaris del pressupost consolidat de la corporació (a efectes del 

preceptiu informe previ del Departament de Governació i Relacions Institucionals, si 

bé se n'hi ha de donar compte).  

Atès que l'alienació dels béns patrimonials s'ha de fer mitjançant subhasta pública, 

d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars que han de regir-la.  

La competència per acordar l'alienació del bé immoble referit correspon al ple 

municipal. 

Vistos els informes tècnics, jurídics i econòmics emesos per l'arquitecte municipal i la 

secretaria i intervenció municipals, tots favorables a l'alienació projectada; el plec de 

clàusules administratives particulars i els articles 193, 198, 199 i concordants de la 

Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; 40, 41.3 i 42 del 

Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre 

(amb la modificació introduïda a l'article 40.1,c) pel 38 i annex 33 del Decret 

144/1994, de 14 de juny, pel qual es regulen i s'adeqüen, d'acord amb la Llei 30/1992, 

de 26 de novembre, els procediments reglamentaris que afecten les matèries de règim 

local, entre d'altres); 5 la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 

locals; Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny i reglament general de contractes que 

la desenvolupi, en tot allò del seu articulat que té caràcter bàsic i altres disposicions 

legals d'aplicació, aquesta  Alcaldia proposa al ple de la corporació l'adopció dels 

següents  

ACORDS:  

1. Alienar, mitjançant subhasta pública els següents béns immobles, qualificats com a 

béns patrimonials, la descripció dels quals és la següent:  



Urbana.- Parcel·la edificable assenyalada amb el número 6 de la Unitat d’actuació en 

sòl urbà nº 24 “Mas Segalas” de Viladrau. Té una superfície de dos mil trenta amb 

cinquanta-nou metres quadrats (2.030,59 m2). 

Limita pel nord, amb les parcel·les núm. 1,2 i 3; pel sud: amb el carrer A; per l’est 

amb la parcel·la d’equipaments; i per l’oest, amb la parcel·la núm. 5. 

2. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la subhasta, 

disposant la seva exposició al públic durant un termini mínim de vint dies en el tauler 

d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya, perquè s'hi puguin presentar reclamacions, les quals han de ser resoltes 

pel ple, així com prosseguir la resta de tràmits de la subhasta.  

3. Donar compte d'aquests acords al Departament de Governació i Relacions 

Institucionals de la Generalitat de Catalunya, abans de la resolució definitiva, per 

donar compliment al que estableix l'article 40 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals.  

4. Facultar l'alcalde d'aquest ajuntament perquè realitzi les actuacions que siguin 

necessàries i subscrigui tots els documents oportuns, tant públics com privats, per a 

l'efectivitat dels precedents acords.  

 

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

majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

 

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

Atès que durant el període d’exposició pública, del 5 al 25 de setembre, de les vacants 

de Jutge titular i substitut, només s’ha presentat una única sol·licitud, el Sr. Alcalde 

proposa deixar de moment el tema sobre la taula i publicar novament la convocatòria 

als efectes de que puguin presentar-se més sol·licituds. 

La proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de L’A 

i del Regidor d’ERC; hi voten en contra els 2 Regidors de CiU. 

 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde, comenta que es proposa deixar-ho sobre la taula, ja que només s’ha 

presentat una sola persona i allargaríem el termini 15 dies més, fent-ne més difusió 

per tal que es pugui presentar algú més. 

El Sr Bayarri, del grup municipal d’ERC, pregunta si s’han de renovar els dos càrrecs. 

El Sr. Alcalde, contesta que sí que s’han de renovar els dos càrrecs, el de jutge titular i 

el de substitut. 

El Sr. Argenter, pregunta què diu la  normativa. 



   
 

 

El Sr. Alcalde contesta que la normativa diu que ho decideixi el Ple, però per anar bé 

hi ha d’haver dues persones, i si finalment no se’n presenta cap el ple pot designar les 

persones que cregui més adients. Però pensa que es millor donar una altra oportunitat 

perquè es presenti algú més.  

El Sr. Argenter, pregunta si hi ha cap problema per què continuï el Sr. Jutge que ho 

ha estat durant els últims 8 anys i que s’ha tornat a presentar.  

Sr. Alcalde: Aquí no estem parlant de problemes estem dient de deixar-ho sobre la 

taula, no que a aquest senyor no li vulguem. Estem dient que deixem aquest punt 

sobre la taula per posar 15 dies més d’anuncis i perquè hi hagi la possibilitat que es 

presenti algú més com a substitut o com a titular.  

Sr. Bayarri: Creu que és important, en aquest com en temes similars, fer-ne el màxim 

de difusió possible, perquè potser la gent no s’entera massa d’aquestes coses. Es 

podria utilitzar el mitjans que tenim com el tauler d’anuncis o inclús la revista. 

Proposa d’utilitzar la revista per fer difusió de temes com aquest perquè tothom que 

vulgui es pugui presentar.  

Sr. Argenter: Jo discrepo personalment sobre això, ja que el senyor jutge, que encara 

és jutge, em va vindre a veure i em va dir que l’havia anat a veure l’alcalde i li ha dit 

que havia de plegar, que tenien una altre persona i que havia de plegar. 

Sr. Alcalde: Perdoni però això no és cert. Jo no sóc qui per fer-lo plegar. 

Sr. Argenter: Que tenien una altre persona i que entres de segon. Jo crec que una 

persona que ha estat vuit anys en el seu càrrec no es mereix que se li digui d’aquesta 

manera. Si no se li vol, pel que sigui, se li diu “senyor Calm no es presenti perquè no 

el volem” i el senyor Calm no es presenta. 

Sr. Alcalde: Si li vol dir vostè mateix, perquè jo no li he dit.  

 

9.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC QUE INSTA A DECLARAR 

VILADRAU “TERRITORI LLIURE CATALÀ”.- 

El Regidor Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, llegeix la moció que transcrita 

literalment, diu: 

En la consulta popular celebrada al poble de Viladrau el dia 13 de desembre de l’any 

2009, una part important de viladrauenques i viladrauencs van expressar de manera 

sobirana i compromesa el seu desig de viure en un país lliure i independent  segons es 

desprèn dels següents resultats:  

Cens de potencials votants : 930.  

Vots emesos 443 (47’6%), SI: 422 (95’3%), NO: 16 (3’6%),  

BLANCS: 5 (1’1%), NULS 0 (0’00%).  

Aquests resultats, animen a la subscripció de la present moció i a declarar el poble de 

Viladrau com a territori català lliure, a l’espera de que el Parlament de Catalunya, de 

manera sobirana estableixi la legislació d’un futur estat català lliure, independent, 

democràtic i social.  



Mentrestant, i de manera provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i 

tota aquella d’àmbit internacional que empara i protegeix el drets socials i els drets 

dels pobles a decidir el seu propi futur.  

Els acords proposats estan determinats per la progressiva gravetat de la situació 

econòmica i conseqüent deriva d’exclusió social que suporten molts i moltes de les 

vilatanes i vilatans de Viladrau, i per extensió de tot el poble de Catalunya com a 

conseqüència de les polítiques aplicades per l’Estat Espanyol. Avui l’atur afecta a més 

de 821.000 persones (INE 2on Ter.), el 20% es troba al llindar de la pobresa, el 40% 

d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició i l’espoli fiscal suposa, a 

hores d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya i 2.251 euros per cada 

viladrauenca i viladruenc anualment. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu 

el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col·lectius i del bé 

comú, generant un clima de confiança i esperança pel poble català.   

L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos 

públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves 

institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un 

Estat que camina cap a la fallida econòmica i està immers en una progressiva 

desacreditació internacional. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les 

seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant 

així uns greus prejudicis al poble de Catalunya, fet que genera una important distorsió 

en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha 

agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació 

Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos imprescindibles per al bon 

funcionament dels serveis de la Generalitat i dels Ajuntaments. A més, ara s’anuncia 

des del Govern Espanyol, que es promouran gran canvis legals que atemptarien, si es 

donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món 

municipal català i dels serveis que aquests presta al conjunt de la ciutadania.   

Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en 

qüestió la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que 

impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del 

teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin 

mostrar-se al món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió 

d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat 

Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya etc. fan que 

el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap 

a la  seva emancipació nacional.  

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 

cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les 

dificultats dels present i afrontar el futur amb esperança.  

Per tots aquests motius, i principalment per preservar els benestar De les 

viladrauenques i viladrauencs, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació 

de crisis derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les activitats 

empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores, 



   
 

 

que aquest Ajuntament reunit en sessió plenària el dia 5 de novembre de 2012 es 

manifesta i ACORDA el següent:  

PRIMER. Declarar moralment Viladrau territori català lliure i sobirà.  

SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn  

en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 2014, el 

procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els referèndums i 

comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició cap al nou estat 

català.  

TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per tal 

de: 

 - Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana tradicional 

quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació definitiva en el marc de la nova 

constitució catalana.  

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 

resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 

pública o acadèmica catalana.  

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 

per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya.  

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió 

Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou 

estatus jurídic. 

QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat d’emprendre 

accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents 

registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un 

banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i 

institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia 

de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici del 

procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern 

Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar 

també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una especial cura  en 

que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la 

població catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i 

discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. 

Per altra banda, reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la 

regulació dels dies festius laborals, pel que fa al territori català. 

CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Viladrau a totes aquelles 

organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets 

nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de 

l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre 

suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les 

llibertats nacionals.  



SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta 

de territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i 

identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que 

la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, 

en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre 

els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans.  

SETÈ. Des del poble de Viladrau, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 

especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 

conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 

germanor entre els pobles del món. 

VUITÈ.  Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència 

del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament 

Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana 

de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya .  

 

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria simple, amb quatre vots a favor i 

4 abstencions. Hi voten a favor el Regidor de l’A, Sr. Basties, els dos Regidors de 

CiU, i el Regidor d’ERC. 

Intervencions: 

Sr. Imma Gómez: Jo m’abstenc i vull argumentar perquè: Ara estic votant com a 

regidora d’un grup d’independents de Viladrau i no com a Imma Gomez, per tant al 

no tenir un grup polític a darrera i no ser militant de cap partit que s’hagi manifestat 

públicament sobre el seu posicionament en aquest tema, penso que la postura més 

coherent és l’abstenció.  

Sr. Alcalde: Jo com alcalde de Viladrau també m’abstenc i crec que s’aprovarà 

igualment la moció i, al no haver-hi més del 50% dels viladrauencs que hi donessin el 

seu suport en la consulta que es va fer, i, veient la proximitat de les eleccions; crec 

que no tinc dret, com alcalde, a dividir aquest opinió pública del poble de Viladrau, 

per tant, igual que la regidora Imma, tinc el meu propi criteri però com a representant 

del Municipi, entenc que no m’hi puc posicionar, per tant m’abstenc.  

Sr. Argenter, del Grup Municipal de CiU: 

Avui dia 5 de Novembre del 2012 Viladrau posa el seu granet de sorra aprovant 

aquesta moció , moció que ens hauria agradat que fora consensuada primerament 

i presentada posteriorment per tots els grups municipals de l’ajuntament. 

Avui senyors fem un altre pas endavant per que el nostre país esdevingui 

un estat propi , Vagi aquest parlament d’homenatge als milers i milers de 

persones que han lluitat i han treballat, des de fa molts anys, perquè nosaltres 

assolim la plena llibertat de decidir com a poble allò que volem ser i fer 

amb el nostre futur. Aquestes persones es mereixen tot el nostre reconeixement. 

És impossible recordar tothom, però no oblidem ningú, perquè oblidar és perdre  

la nostra memòria com a col·lectiu. 



   
 

 

El president Macià va dir que hem de voler una Catalunya políticament lliure, 

socialment justa,econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. I això només 

s’aconsegueix si som un estat sobirà, amb totes les garanties i que tracta  

d’igual a igual a la resta de països de la comunitat internacional, que pren  

decisions sobre els seus recursos pel millor benestar dels seus ciutadans. 

Com diu el President Mas " La força de la democràcia no l’atura ningú " 

o com va dir l'Albert Einstein : Existeix una força motriu mes poderosa  

que el vapor, l’electricitat i l’energia atòmica senyors… es la Voluntat 

i la nostra voluntat no l’aturarà ningú. 

VISCA CATALUNYA LLIURE. 

 

10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU EN SUPORT DE LES 

REINVIDICACIONS NACIONALS POPULARS DE LA DIADA NACIONAL 

DE CATALUNYA 2012.- 

El Regidor Sr. Argenter, comunica que el grup municipal de CiU retira la moció atès 

que consideren que després de la moció aprovada en el punt anterior aquesta està de 

més.  

 

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER ATURAR EL 

PROJECTE DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLAÇA MAJOR DE 

VILADRAU.- 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU llegeix la moció que presenten al Ple, i 

que transcrita literalment diu: 

 

“Moció per aturar el projecte de reforma integral de la Plaça Major de Viladrau  

i obrir un període de reflexió i consens general  

Il·lm. Sr. 

MOCIÓ 

Que presenta el grup de CiU i 17 veïns més del municipi al ple d’aquesta corporació. 

Atès que la Plaça Major és l’espai públic on es realitza gran part de la vida social del 
poble, és el punt de trobada per excel·lència del municipi i és l’espai on conflueix una 
gran part de la vida econòmica del poble. 

Atès que l’ajuntament de Viladrau vol fer una reforma global de la Plaça Major.  

Atès que el projecte  que ha proposat el consistori trenca absolutament 
l’arquitectura actual,  els desnivells existents, i l’ús que actualment  l’i dona. 



Atès que el març del 2005 es va fer una reforma integral de la Plaça amb tots els 
serveis plenament vigents a dia d’avui. 

Atès que es fa imprescindible trobar una solució definitiva per la circulació de 
vehicles donat el deteriorament a les lloses que provoquen els vehicles al seu pas i 
també per tal de trobar la integració entre l’ús per part de les persones  i dels 
vehicles per no afectar la vida econòmica del municipi.  

Atès que el passat mes d’agost un grup de veïns de Viladrau  i el Grup de CIU de 
Viladrau,  inquiets per la dimensió econòmica i la repercussió que el projecte de la 
plaça podria tenir al municipi vàrem decidir iniciar un seguit d’accions amb un únic 
objectiu, “ATURAR EL PROJECTE I REFLEXIONAR” per tal de trobar una solució de 
concents per la majoria del poble de Viladrau. 

En relació als antecedents exposats els sota signants proposem al ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 

PRIMER.-  Que es tingui en compte l’acta notarial que acompanya aquesta moció 
que certifica la signatura de 304 persones demanant que s’aturi el projecte de 
reforma de la plaça i es reflexioni de nou sobre el projecte.  

 SEGON.- Que s’aturi l’actual projecte i s’adquireixi el compromís de  buscar una 
solució de consens per part de tots els grups del consistori i es faci una consulta al 
poble de Viladrau. 

TERCER.- Instar a la ciutadania del nostre municipi que participi de manera massiva  
a la consulta que es realitzi en el seu moment per tal d' esvair qualsevol dubte sobre 
el projecte. 

Posada a votació la moció, es desestimada per la majoria absoluta dels membres de 

la Corporació. Hi voten en contra els 5 Regidors de L’A i el Regidor d’ERC, i hi 

voten a favor els 2 Regidors de CiU.  

 

Sr. Alcalde: Donat que la moció presentada per CiU i que acompanya amb una acta 

notarial, en la qual només hi consta el nom del senyor Jaume Tordera; donat que 

aquest ajuntament ja va fer una consulta popular per les persones empadronades a 

Viladrau aportant el seu DNI, donat que en aquesta consulta hi van participar 230 

persones i que validades van ser 223 firmes i vots, que fa més de dos mesos que ha 

passat el plaç d’al·legacions legals segons la llei i per respecte a tots aquells 

viladrauencs que varen anar a donar la seva opinió en l’exposició i la consulta, 

passem a votar per l’aprovació o la desestimació de la moció. 

Sr. Bayarri: Abans voldria dir una cosa. Aquí valdria la pena obrir una reflexió, més 

enllà de la votació a favor o no, ens sembla que valdria la pena que se’n parlés i 

s’arribés a acords, crec que va ser un error que CiU no hi volgués participar quan es 



   
 

 

va iniciar el procés consultiu, crec que si hi havia un interès per part de CiU, i se li va 

oferir participar i no varen voler i crec que era el moment per aportar totes les idees i 

comentaris que haguessin volgut. Segurament hauríem pogut fer un procés 

participatiu vinculant i legal, un referèndum. Ho lamento. Les coses ben fetes tenen 

millor final, però també l’ajuntament podia haver tirat pel dret i fer-ho sense 

consultar, però no ho va fer. Penso que valdria la pena, com a mínim, obrir aquest 

període de reflexió per intentar que no hi hagi aquest conflicte i que mig poble no es 

parli amb l’altre mig, i si realment hi ha aquestes 304 persones, es podria com a 

mínim obrir un període de reflexió perquè aquí està passant alguna cosa. 

Per tant, en primer lloc, criticar el grup de CiU per no participar d’un bon principi que 

potser els primers causants del tema és el grup de CiU per no voler participar i voler 

posar en conflicte i en dubte el projecte. També es va posar un període d’al·legacions 

i no es va presentar. Un  altre tema que no entenc, seria el secretisme d’aquestes 304 

persones que firmen que no sabem qui són i no entenc el perquè no sabem qui són, 

així que com a mínim us demanaríem un explicació de perquè aquest secretisme, i si 

hi ha aquestes 304 persones són suficients com perquè l’ajuntament pensi que passa, 

perquè van votar 230 i hi ha 304 que estan en contra, però per mi aquestes 230 que 

varen votar tenen tota la legalitat i, volia preguntar perquè no podem saber qui són 

aquestes 304 persones.  

Sr. Argenter: No hem dit mai que no ho puguin saber.  

Sr. Tordera: Perdó, estan dipositades davant de notari. N’hi ha d’obertes i d’altres 

que estan ensobrades. Així que el nostre criteri va ser que qui no volgués que 

aparagués el seu nom no hi sortiria, nosaltres ni ho sabem ni ho volem saber. Les que 

estan obertes les poden veure a la Notaria de Manlleu i estan totes signades, les que 

no hi ha són les que estan tapades. 

Sr. Bayarri: No entenc el perquè. 

Sr. Tordera: Doncs hi ha gent que pel tema que sigui no vol sortir. I nosaltres tampoc 

en sabem res, s’han quedat allà i allà han quedat dipositades perquè al principi van dir 

que hi havia gent que votarien però sense que aparegui el meu nom. A mi em sembla 

perfecte. Jo no vull ni saber-ho qui són i només el notari sap les que hi ha, jo no vull 

saber absolutament res.  

A nosaltres quan ens van començar a demanar què faríem i com ho faríem, els 

contestàvem que faríem una consulta i per això varem fer una acta notarial.  

Sr. Bayarri: Vostè està dient que d’aquestes 304 persones n’hi ha que no sabem qui 

són, o sigui que pot haver signat la meva tieta de Vinaròs.  

Sr. Tordera: Això ho sap el notari. 

Sr. Bayarri: El senyor notari no tindrà cap problema que hagi signat la meva tieta de 

Vinaròs, suposo. Ho sigui que la meva tieta de Vinaros decidirà si es fa una altra 

consulta o no. 

Sr. Argenter: Aquestes persones no volen que se sàpiga el seu nom. Són persones 

residents i contribuents de Viladrau. 



Sr. Bayarri: Vostè m’està dient que són 304 persones censades i amb dret de vot a 

Viladrau. Ho diu en algun lloc això? 

Sr. Alcalde: No, no ho diu. No diu que siguin censades. Quan tu vas a un notari has 

d’anar tu personalment amb el DNI i el notari ho acredita. 

Sr. Argenter: A mi qui em diu que les 230 persones són les que em diu. Qui em diu 

que quan es va fer la votació, i la urna estava aquí a l’ajuntament, ningú la va obrir. 

Sr. Bayarri: Així acabarem en una discussió i no vull entrar-hi en aquesta discussió.  

Sr. Argenter: Només volem dir que hi ha 304 persones que no hi estan d’acord. Ara 

votin que si o votin que no, és igual. Hi ha 304 persones de Viladrau que no estan a 

favor de que es faci la plaça. 

Sr. Bayarri: Hi ha una cosa que torno a dir, hi reflexiono, si d’aquestes 304 persones 

n’hi ha, com la meva tieta de Vinaros, que no volen aparèixer perquè tenen por, jo 

pregunto, tenen por de qui? Quants n’hi ha que no volen aparèixer, a part de la meva 

tieta de Vinaros, 23 o 24? Escolti senyor alcalde potser que ens ho fem mirar això. 

Sr. Alcalde: Jo em sembla que he deixat molt clar que s’està demanant una nova 

consulta quan ja es va fer. Qui no hi va anar, entre ells els senyors de CiU, senyal que 

els hi importava molt poc. El que s’han dedicat és a buscar , de males maneres i 

pressionant a la gent perquè em consta que hi ha gent que s’ha sentit pressionada, 

firmes, i jo voldria saber d’aquestes firmes quantes n’hi ha de gent empadronades a 

Viladrau. La reflexió que diu vostè, jo ara la passaré a votació, el projecte segueix 

endavant. Aquest dia vaig estar a governació i em van dir que el projecte està aprovat 

i tira endavant. A partir d’aquí estic obert, i a més a més, m’agradaria que tota aquesta 

gent que va firmar, el que vulgui, pot venir i li explicarem el projecte i com està la 

subvenció del pla d’obres. També em consta que hi ha molta gent desinformada, i 

molta gent que m’ha trucat demanant perdó per haver anat a una reunió que no sabia 

que era de política, jo em pensava que em volien explicar el projecte de la plaça i em 

vaig trobar allà al mig i, a més a més, havia de firmar. Molta gent m’ha dit que la van 

venir pressionant de molt males maneres i a sobre que no estan empadronades a 

Viladrau. Jo només per respecte aquestes 223 persones, que sí són empadronades a 

Viladrau, per haver anat al local de la plaça i van votar, o sento molt, però ho poso a 

votació i si surt el “no” retirarem el projecte i si surt que “si” ho tirarem endavant. Per 

tant es sotmet a votació.  

Sr. Bayarri: Tot i això deixo a reflexió i demano que, no només a nivell intern sinó 

també a nivell extern si realment es creu en aquest sistema cosa que jo hi crec, en un 

futur es facin les coses d’una altre manera. Si realment es vol fer participar a la gent 

hem de posar les eines adequades perquè no torni a passar això. 

Sr. Alcalde: Estic totalment d’acord.  

Sr. Bayarri: Sincerament, si s’haguessin fet les coses d’una altre manera això no 

hauria passat. Hi havia dues maneres, vostè podia tirar pel dret i no demanar l’opinió 

a ningú perquè te majoria absoluta i ho podia fer. Però va decidir fer-ho, crec 

correctament, a través d’una consulta. El que no sabíem és que pogués succeir el que 



   
 

 

ha passat. Si ho haguéssim sabut potser hauríem fet les coses d’una altre manera. Així 

que demano que reflexionem, que si creiem amb la participació doncs ho fem bé. 

Sr. Alcalde: A partir d’ara ho farem bé perquè tenim aquesta experiència, ja que a 

Viladrau mai s’havia fet una consulta.  

Tenim alguna obra amb crèdit que s’estarà pagant fins el 2020 i encara no està 

acabada. Precisament pel grup de CiU, i estem pagant el crèdit fins el 2020. 

Sr. Argenter: De que es paga? 

Sr. Alcalde: El pavelló esportiu. 

Sr. Argenter: Però de pavelló no en teníem. 

Sr. Alcalde: Jo no dic si en teníem o no en teníem. 

Sr. Bayarri: Per fer el pavelló no es va fer cap consulta. 

Sr. Argenter: Pavelló no en teníem, de plaça en tenim una. 

Sr. Bayarri: Això no té res a veure amb la participació i aquí estem parlant de la 

participació, si es creu amb els processos participatius o no es creu. El que no pot 

negar ningú es que en aquest poble mai sabia demanat el parer de la gent. Que s’ha fet 

malament o no tan bé com voldríem? Però no pot negar-ho ningú. 

Sr. Alcalde: Va ser una consulta totalment democràtica. Es pot fer més bé o més 

malament, hi estic d’acord però és va fer. 

Sr. Argenter: Jo voldria dir una última cosa, si em permet, sobre aquest tema. 

Aquesta es una moció que parteix d’una iniciativa popular i que el grup municipal de 

CiU, que no va contra ningú i que només demana que s’aturi i que es reflexioni sobre 

el projecte que ha creat controvèrsia i ha dividit els viladrauencs sense cap necessitat. 

L’animadversió que vostè té personalment sobre el grup de CiU és tant gran que la 

posa per davant del que li demanen 304 persones d’aquest poble. Creiem que és un 

gran error i que de segur li portarà conseqüències. Recordi que és alcalde de tots, 

també d’aquests 304 viladrauencs i li donem aquest missatge: “ Escolti’ls. Senyor 

Bayarri escolti’ls. Senyors Regidors escolti’ls. Senyor alcalde no hi ha pitjor sord que 

el que no vol escoltar”.  

 

12.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 

 

Pavelló Poliesportiu i cruïlla Carretera amb Ps. Farigoles: 

Sr. Bayarri: Tenim un pavelló on es fan moltes activitats, tan esportives com 

extraesportives, i crec que a vegades fa falta que passin desgràcies perquè ens en 

donem compte de que les coses s’han d’intentar de fer bé. Crec que el nostre pavelló 

recquereix un pla de seguretat. No m’agradaria que sortíssim al diari per notícies 

dolentes i naturalment el pavelló té mancances. Te mancances de construcció, això 

d’entrada, però també te mancances a nivell de seguretat, no te sortida d’emergència i 



les sortides acostumen estar tancades quan es fan activitats. No crec que sigui molt 

costos fer un pla de seguretat i hauríem d’intentar tirar-lo endavant. 

Sr. Alcalde: Estic d’acord i ho mirarem. Però si que pot ser un tema difícil ja que el 

pavelló no compleix per cap costat, com per exemple els vestidors no podrien estar 

allà on estan i al fer el pla de seguretat no se com acabaríem. Ho mirarem. 

Sr. Bayarri: Jo, sincerament, com a part responsable d’aquest ajuntament i d’aquest 

municipi, si el pavelló no compleix les normes de seguretat jo el tancaria, no ens la 

podem jugar. La vida de les persones és molt més important com fer una festa o no 

fer-la. Si realment no compleix les condicions jo no faria cap activitat més dins aquest 

pavelló. Ha d’haver-hi un aforament, unes sortides de seguretat, han d’haver-hi 

extintors, etc. Si això no esta en el pavelló jo li proposo, senyor alcalde, que en aquest 

pavelló no hi fem cap més activitat, ja que és la nostre responsabilitat.  

Sr. Alcalde: Estic d’acord, però potser no és tan exagerat el tema com perquè s’agafi 

un pla de seguretat molt molt molt al peu de la lletra, per exemple, un dels temes és 

que els vestidors estan en un lloc on no poden estar. 

Sr. Bayarri: Això no implica amb la seguretat, una altre cosa és ironietat per fer 

algun tipus d’activitat, però la seguretat és seguretat, o és segur o no es segur. Si hi ha 

una inseguretat com pot ser la sortida d’emergència que no és correcte o si hi ha una 

inseguretat que les portes tenen un candau quan hi ha una activitat a dintre i només hi 

ha una sortida d’emergència, i jo no entenc de seguretat però només amb això no 

compleix cap regle.  

Sr. Alcalde: Vostè recordarà quan es va iniciar no hi havia ni llum. Falta un grup 

electrogen d’emergència, 

Sr. Bayarri: Senyor alcalde sí estem d’acord, aquest pavelló te mancances des del 

principi que es va construir però això no treu que, com a responsables del municipi,  

per la gent que fa servir aquest espai públic ens haguem d’exigir una seguretat 

màxima en les activitats. 

Sr. Alcalde: I estic d’acord 

Sr. Bayarri: Amb la vida de la gent no si juga, i això ho enllaço amb el de sempre, i 

perdoni que sigui molt reiteratiu, amb el tema de la carretera i la velocitat de la corba, 

tot i que se de la dificultat de carreteres però torno ha insistir hem de trobar una 

solució, hem de trobar una manera perquè aquest punt pot ser un tema molt conflictiu. 

Se que l’ajuntament hi està a sobre però ho hem de mirar de fer el més ràpid possible i 

si amb això encara hi veiem algun risc per les persones feria el que fos i dins les 

nostres possibilitats per fer aquest creuament més segur. 

Sr. Alcalde: Com vostè sap i ha dit, hem estat parlant diverses vegades amb 

Carreteres i no ens permeten fer els “bados” (bandes reductores) ens pas zebra. 

L’última solució era posar un semàfor a la corba, però varem veure el cost era elevat i 

que ho havíem de pagar l’ajuntament de Viladrau, i varem decidir de posar unes 

senyals lluminoses que indica el pas de nens per aquest indret.  

Sr. Bayarri: Un cop posat aquests senyals veurem si són suficients o no, i sinó ho és 

fem alguna cosa més. Varem plantejar de posar les baranes fins al pas de zebra però 



   
 

 

varem decidir que no era la solució idònia. Però veurem si aquests senyals funcionen i 

sinó, malauradament ja que no m’agradaria posar un semàfor a Viladrau, però si la 

solució final és posar un semàfor o un radar perquè la gent no corri doncs fem-ho. I si 

això és un cost, crec que estarà ven invertit.  

Sr. Alcalde: Provarem amb aquestes senyals, crec que són prou identificatives i 

mostra que és un creuament perillós i que hi ha pas de nens per aquell indret i la gent 

moderarà la seva velocitat.  

Algun tema més? 

Sr. Argenter: Jo tenia una pregunta amb relació del que deia el senyor Bayarri, el que 

em preocupava que les portes d’evacuació del pavelló estiguessin tancades amb 

cadena i candau. No ho entenc, si són portes per evacuar la gent perquè es tanquen 

amb cadena i candau? 

Sr. Bayarri: Jo crec que el problema el pot respondre vostè mateix. És un problema 

que no tanquen bé, llavors s’ha de buscar alguna manera de que tanquin perquè sinó 

queden sempre obertes i llavors entraria tothom. És un problema d’estructura. És un 

problema hi s’ha de solucionar.  

Sr. Argenter: Hi ha una cadena i un candau a cada porta. 

Sr. Bayarri: Perquè estan malt fetes i sobren, és així. 

Sr. Cantizano: Sobren per fora. 

Sr. Argenter: El que no pot ser és que estiguin tancades amb una cadena i un candau. 

Sr. Alcalde: També els haig de dir que, normalment, sempre que s’ha fet algun acte 

quan l’aforament és bastant gran es deixen sempre obertes. Estan tancades els dies 

que no hi ha ningú perquè ens hem trobat que han entrat a robar al magatzem on hi ha 

l’equip de música i tot el material. Els dies que hi ha una festa aquestes portes estan 

obertes, això ho vull deixar molt clar, sempre que s’ha fet alguna festa les portes estan 

obertes. 

Sr. Argenter: Aprofito la vida entesa i dir que hi ha una cosa que a mi em preocupa, 

perquè es deixa fumar dins el pavelló. 

Sr. Alcalde: No es deixa fumar, es posen els cartells de prohibit fumar però...  

Sr. Bayarri: Jo crec que és incivisme general. El problema que tenim a Viladrau és 

que la gent aparca on no ha d’aparcar, passeja els gossos i no recull la porqueria, etc.. 

és un problema d’incivisme i educació. Jo suposo que l’ajuntament no deixa fumar a 

dintre? 

Sr. Alcalde: No, no deixem fumar i la seguretat que s’agafa últimament ho vigila. 

Sra. Imma: Jo, senyor Argenter, sóc fumadora i dintre el pavelló no se m’ha 

ocorregut mai fumar. 

Sr. Alcalde: Alguna cosa més? 

 

 



Mobiliari CCEN: 

Sr. Argenter: Que es el que s'ha fet amb  tot el mobiliari  que estava en les 

instal·lacions del CCEN? 

Sr. Alcalde: Alguna cosa està a la sala de dalt del CCEN i lo altre està aquí sota les 

antigues escoles. 

Sr. Argenter: I que es pensa fer amb aquest mobiliari? 

Sr. Alcalde: Buscar una nova ubicació on es necessitin. 

Sr. Argenter: Quin  tipus de reparació es va fer al vehicle  de propietat municipal 

Nissan Navara que va pujar la mòdica quantitat de 6.092, 45 €  (decrets alcaldia 25/6), 

i si creuen que s'ha fet un bon manteniment donada la quantia d'aquesta reparació? 

Sr. Alcalde: Es va tenir que rectificar el motor. Al final es va canviar tot el motor. 

Motor nou. 

Sr. Argenter: Això es degut a no portar un bon manteniment?  

Sr. Alcalde: No ho se, això ho hauria de demanar al mecànic. Vostè mateix pot anar 

al mecànic i mirar les revisions periòdiques ha veure si no les fa bé perquè jo no les 

faig. 

Senyalització avançament ciclistes: 

Sr. Argenter: En el passat ple del mes de  Març el nostre grup va presentar una 

moció per la senyalització de 1,5 mts. en l'avançament a ciclistes , moció que va ser 

aprovada per unanimitat. Ja han passat 7 mesos de la seva aprovació i ens preguntem 

perquè no s'ha  posat aquesta senyalització, senyalització que creiem que pot evitar  

accidents a aquest col·lectiu d'Esportistes que freqüenta les carreteres de la nostra 

comarca i especialment la que porta al nostre poble.  

Sr. Alcalde: Això s’ha demanat a carreteres i estem esperant la resposta. De moment 

no podem senyalitzar, segons quins cartells no els podem posar. 

Sr. Argenter: Li vaig dir que si havia de trucar a carreteres segurament no li 

donarien. Però si vostè ho posa a dins el terme municipal, dins el municipi qualsevol 

cartell que posi, per exemple a l’entrada que hi ha el de la venda embolant, allà si que 

el podria posar. 

Sr. Alcalde: Repeteixo que tots els senyals que es posen al voltant de la carretera s’ha 

de demanar permís, inclòs els que estem posant de l’escola no hem demanat a 

carreteres i pot ser que ens els facin treure. Com molts dels restaurants que ens han fet 

treure. Llavors, gastar diners perquè després ens els facin treure prefereixo consultar-

ho i si ens donen el permís les posarem. 

Sol·licitud de documentació: 

Sr. Argenter: El passat dia 6 d'agost  varem presentar  al registre una instancia de 

petició d'un seguit de documentació , documentació que se’ns va  entregar el  dia   4 

d’octubre, és a dir quasi dos mesos desprès de la petició. 



   
 

 

Vostès ho podran justificar  dient  que en època de vacances  i  pel volum de 

documentació que demanàvem  doncs  es va tardar aquests dos mesos, cosa poc 

demostrable , tenen en compte que vareu contractar una persona  com a reforç del 

personal administratiu. 

El passat dia 28 de setembre tornem a fer petició de documentació via registre i per 

instància, en aquesta petició demanem: 

Copia de tots els documents presentats en l'últim ple ordinari de data 3-09-2012 sota 

L'Epígraf  "Resolucions d'Alcaldia "  

Ens pot contestar vostè  per quin motiu fins al dia d'avui, és a dir, 2 mesos desprès no 

ens ha facilitat aquesta documentació, documentació que tant sols necessita 

fotocopiar-la i lliurar-la. 

Digui’m perquè no m’ha donat aquesta documentació? 

Sr. Alcalde: Ho haig de mirar ha veure que ha passat amb el personal, i el pròxim dia 

li contesto. 

Sr. Argenter: A hores d'ara tenim entrats per registre 2 peticions de documentació. 

Volia fer-li un prec sr. alcalde el nostre prec  es en relació a la contesta que ens va 

donar  en el passat  ple  aparta precs i preguntes i mes concretament  en la petició que 

li varem fer  de ser informats amb 15 dies d’antelació  dels assumptes que es tractaran 

en el ple ordinari i que criem que es va interpretar malament la nostra demanda 

donada la seva resposta. Potser no ens varem entendre bé. Jo li vaig demanar que ens 

informés 15 dies abans i vostè potser va entendre que havia de portar la informació a 

casa meva. Jo no vull que me la porti a casa meva. Jo vull que 15 dies abans del ple, si 

sap l’ordre del dia, vostè me’l dongui. 

Sr. Alcalde: No li haig de portar? 

Sr. Argenter: No. 

Sr. Alcalde: D’acord, en el moment que tingui l’ordre del dia redactada li enviaré. I 

com sempre, com ja sap vostè i tots, poden venir aquí a l’ajuntament. Cosa que quan 

els vaig convocar el divendres no varen venir i em vaig quedar aquí sol, tenien els 

projectes aquí sobre la taula per veure’ls. Com saben poden venir aquí a l’ajuntament 

i sinó hi sóc jo hi ha la secretaria. Tenen tot el dret, com a regidors de l’ajuntament, ha 

veure les actes dels plens, les d’abans, les d’ara i les de després, com qualsevol veí de 

Viladrau. La informació no l’amaguem, poden venir la poden veure i repassar. A més 

a més, cada convocatòria de ple, com ja he dit a la secretaria, vull que a sota hi 

aparegui una casella que digui que jo estic disposat a parlar del ple 2 o 3 dies abans 

sobre el que vulguis del ple. 

Sr. Argenter: Jo li diré el que posa La llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

disposa 

Sr. Alcalde: Si ja ho se, la tenim, ja ens la va enviar. I crec que em complert amb el 

que posa la Llei. Sinó tenim 5 dies abans, redactada la convocatòria de ple no li puc 

enviar. 

Sr. Argenter: Jo li he dit en la mesura que sigui possible. 



Sr. Alcalde: Jo li contesto que en la mesura que sigui possible jo li enviaré. I a més a 

més, el convidaré que vingui aquí per si hi ha algun dubte o volen mirar alguna 

documentació conjuntament amb mi o algun regidor, de la cartera que toqui. No n’hi 

ha cap de problema. 

Llibre Festa Major i Revista El Poble: 

Sr. Argenter: Volem trametre un prec que ens han fet diferents veïns del nostre 

municipi i és que es tingui més cura en la revisió de l’ortografia, tan del llibret de la 

Festa  Major  com de la Revista el Poble, doncs veuen amb preocupació que esta ple 

de faltes ortogràfiques i creuen que això dóna una mala imatge. 

Sra. Imma: Sí, ja ho he vist. 

Sr. Argenter: Que no li sàpiga greu, a mi és el que em diuen.  

Sr. Imma: No, no em sap greu. 

Sr. Argenter: Llegim la revista del poble i està plena de faltes.  

Sr. Alcalde: Dir-li que en som conscients i intentarem que no passi. 

Sr. Argenter: Ens han comentat que es va convocar una reunió per tal de parlar  

sobre  la 2ª edició del rallye de Clàssics de Viladrau, voldríem saber com esta aquest 

tema si es farà aquest rallye. 

Sr. Alcalde: No li podem dir, ja que va haver-hi molt poca participació i estem a 

l’espera d’alguns restaurants perquè ens diguin si o no. 

Sr. Argenter: Si o no? 

Sr. Alcalde: Si volen col·laborar o si no. Si no volen col·laborar els restaurants 

evidentment no es ferà.  

Sr. Argenter: Per la nostra part res més. 

Fira de la Castanya: 

Sr. Alcalde:  

Volem agrair a tots els col·laboradors de la Fira de la Castanya, en especial i com 

sempre els restauradors, la seva aportació i dir-los que malgrat el temps i no tenir 

gaire gent en el tast gastronòmic varem aprofitar tot el menjar fent amb el mateix el 

sopar de tancament de la fira. En aquest sentit vull agrair l’acollida i la bona 

disposició del cuiner de la Barita i propietari, Ramon Calm, perquè ens va guardar el 

menjar a les seves càmeres i després ens el va servir en el sopar. La veritat es que ens 

va fer un gran favor.  

Agrair també a tots el actors de les bruixes i animar-los perquè aquesta festa te de ser 

un referent més de Viladrau.  

Però no sempre tot surt bé i com sabeu tots, varem tenir el molt honorable conseller 

Puig donant vols per la fira, i haig de dir que aquest ajuntament i jo com alcalde no en 

sabíem res. Cosa que hem sembla una falta de respecte i educació per part de CiU. 

Així li vaig transmetre al propi conseller quan el vaig saludar per la fira, i això ho faré 

per escrit a Governació.  



   
 

 

Vull que la gent de Viladrau s’assabenti d’aquest fet. Que vingui un Conseller a 

Viladrau i que l’ajuntament i l’alcalde no en sàpiga re trobo que és una falta de 

respecte total. 

Festa dels Avis: 

Per acabar, els convido a tots els regidors a participar a la propera festa dels avis, a la 

missa, al concert i al dinar. Els que vulgueu venir els pregaria que informessiu a la 

Dolors o a la secretaria quants sereu, més per res per dir-ho al restaurant. Es ferà la 

missa, després hi ha un concert a la pròpia església i després es fa el dinar de 

germanor al Mas d’Osor. 

Pressupost Municipal: 

També els convido, divendres següent, recordant que l’any passat no varem voler 

participar i desprès diuen que els excloem, a treballar amb el pressupost 

conjuntament, a les set de la tarda estarem tots els membres de l’ajuntament per tal de 

fer el pressupost conjuntament. I també, el mateix divendres després de fer el 

pressupost, ens agradaria fer una reunió i fer un concens, entre tots els membres de 

l’ajuntament, i mirar ha veure que fem amb tots el locals que tenim. Ara que l’escola 

nova ja esta en funcionament ens queden tots els espais de l’escola antiga buits i així 

podrem discutir sobre el mobiliari, tot el que s’ha tret del CCEN ha veure si li trobem 

una ubicació adient i com que crec que és una cosa que podem fer entre tots estaria bé 

que tots participéssim en aquesta reunió.  

Finalment, i parlant de convidar, a partir d’alguna xarxa social, m’ha arribat que algú 

avui convidava en nom de Francesc Xavier i evidentment no he estat jo a part de 

moltes altres coses que diuen però com que no tenen el valor de signar amb el seu 

propi nom no li dono importància.  

Visita Conseller Puig: 

Sr. Argenter: Volia aclarir sobre el que ha dit del conseller Felip Puig. D’alguna 

manera vostè va sentar un precedent, el mes de febrer, puc recordar que era el 12 

diria, va venir de visita el senyor Jordi Moltó que era el Delegat del Govern a la 

Catalunya Central i era una visita institucional, vostè no ens va dir res. Ens va avisar 

el seu cap de protocol, ja que el senyor Jordi Moltó es de Convergència i Unió, i ells 

tenen a bé mirar si en aquella localitat hi ha el partit de CiU. Van avisar al senyor 

Tordera i el varen convidar. Aleshores quan ell m’ho va dir a mi jo li vaig dir que no 

hi aniríem perquè no ens han convidat. Ens varem presentar a les escales d’aquest 

ajuntament varem rebre el senyor Jordi Moltó i ens va demanar perquè no podíem 

estar a dalt dins la sala amb ells, i jo li vaig contestar perquè ningú ens ha convidat. 

Lògicament va acceptar les excuses que li donàvem i li varem fer 5 cèntims de com 

estàvem aquí a l’ajuntament i s’ha acabat. Vostè ens va acusar que nosaltres no 

havíem deixat entrar al senyor Jordi Moltó, mentida. Nosaltres només varem venir per 

donar-li explicacions perquè no podíem estar a la reunió, que el seu cap de protocol 

ens havia convidat.  

Després, el dia de la Fira de la Castanya nosaltres convidem el senyor Felip Puig, que 

és Conseller Interior de la Generalitat, és a dir, ver convidat a la Fira de la Castanya 

per CiU, i aquí tinc el programa que m’envia el cap de protocol de CiU, repeteixo, 



CiU, no diu Generalitat de Catalunya. El senyor Felip Puig ve aquí de visita a visitar 

els companys de partit de CiU, bé amb un cotxe que no és oficial i al mateix temps la 

seva presencia dona nom a la Fira. La resposta seva, a la televisió de TV9, retreure 

que no se l’havia avisat. Cada vegada que el senyor Tordera vingui a la Fira de la 

Castanya també se l’haurà d’avisar? 

El senyor Felip Puig és un membre de CiU i com a membre de CiU va venir convidat 

per l’ens local d’aquí. Res més. No se perquè s’ha d’enfadar.  

Sr. Alcalde: No, jo no estic enfadat. 

Sr. Argenter: Home!! M’ho està dient. No tinc perquè avisar-lo. 

Sr. Alcalde: Puc contestar? 

Sr. Argenter: Es clar. 

Sr. Alcalde: En primer lloc quan va venir el senyor Moltó venia exclusivament a 

veure el senyor alcalde, no hi havia cap altre regidor. Per això no se’ls va convidar. 

Vostès si que el van deixar entrar, perquè jo el vaig veure, va pujar aquí. Jo vaig dir 

que el varen aturar a baix i que li varen explicar el que vostès varen voler i després jo 

li vaig dir el que creia. 

Sr. Argenter: Només li varem dir que no veniem perquè no estavem convidats. 

Sr. Alcalde: Ell venia en visita oficial pel senyor alcalde, no per cap altre regidor. Per 

tant, és ell que no els va convidar no el senyor alcalde, perquè ell va venir demanant 

exclusivament pel senyor alcalde. Hi ha reunions que no hi són tots els regidors 

perquè venen a veure el senyor alcalde, i això que li quedi molt clar. O sigui, en 

aquest cas, queixis amb el seu delegat, perquè no vaig ser jo qui no els va convidar 

sinó que el senyor Moltó. Això el primer aclariment. 

En quan al tema del senyor Puig, jo no dic que estigui enfadat, he dit que de cara al 

senyor conseller trobo una falta de respecte arribar a una població i no adreçar-se a 

l’ajuntament de Viladrau i al seu alcalde. Crec que es mereix un respecte. Perquè hi 

ha un ajuntament i un alcalde que presideix aquest poble. I quan diu que no va venir 

amb cotxe oficial, escolti els felicito, perquè per anar a una Fira i portar xofer sense 

cotxe oficial això és un luxe, ja m’ho explicaran. Perquè aquí va arribar amb un xofer. 

Llavors, no ho entenc. Res més. 

Sr. Tordera: Jo sobre aquest tema, dir que no va venir amb cotxe oficial, sinó que els 

que l’acompanyen són guardespatlles. Vaig estar parlant amb un mosso d’esquadra 

sobre  que venia el conseller Puig i em va dir que ja ho sabien, i per on podrien 

aparcar. I jo vaig estar parlant amb el vigilant del poble, després de localitzar un bon 

lloc per deixar el cotxe del conseller, em va dir que aquí no hi podia aparcar ningú per 

ordre del senyor alcalde. 

Sr. Alcalde: Evidentment, perquè estava reservat per autocars. Si jo hagués sapigut 

que pujava el conseller Puig, aquests dos aparcaments de l’ajuntament haurien estat 

amb cons i ballats. Però al no saber res aquest lloc estava reservat pels autocars i no hi 

pot aparcar ningú, ni jo hi aparco. 



   
 

 

Sr. Argenter: Però vostè a partir d’aquest moment ja estava al corrent que venia el 

conseller Puig. 

Sr. Alcalde: No. Em vaig assabentar quan ja havia aparcat que em va avisar el 

vigilant. Ningú més em va dir res.  

Sr. Tordera: Perdoni, ja ho sabia abans, ho se segur. Vostè ja ho sabia. 

Sr. Alcalde: No. És la seva paraula contra la meva. No tinc perquè dir que sí. 

Sr. Argenter: Jo estava al costat del senyor Felip Puig quan vostè el va saludar i li va 

dir, li va retreure, que no l’havia avisat i paraules textuals “si ho hagués sapigut 

hagués pogut firmar el llibre d’honor”. El senyor Felip Puig li va dir que no venia 

com a Conseller General, vinc com a partit. 

Sr. Tordera: Sí, perquè jo hi era. 

Sr. Alcalde: Sí perquè vostè només anava dient que “ja pujarà un altre dia”, és l’únic 

a cosa que li vaig sentir a dir. El conseller em va dir que venia a veure la fira i jo el 

vaig saludar i ja està. Jo crec que n’estem fent un grà massa.  

Sr. Bayarri: Hi ha temes molt més importants, no ens preocupem d’això.  

Sr. Alcalde: Jo només dic el que li vaig dir a ell, que si hagués sapigut que pujava el 

senyor Puig hagués obert l’ajuntament per firmar el llibre d’honor. Torno a repetir 

que, un conseller que vagi a una població es mereix un respecte. Només dic això, ni 

estic enfadat i només dic que es una falta de respecte arribar a un municipi i no anar a 

saludar a l’alcalde. Res més que això. A partir d’aquí, vostès sabran i el senyor Puig 

sabrà. Res més.  

 

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

22’10 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 


