
   

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE DESEMBRE DE 2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 97/2013 

Data: 02/12/2013 

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 dos de desembre 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 02/09/2013 I 
EXTRAORDINÀRIES DE 03/10/2013 I 18/11/2013. 

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 juny de 2013 , que s’han distribuït amb la convocatòria. 

Una vegada efectuades les correccions materials per clarificar una intervenció del Sr. 
Argenter i una intervenció del Sr. Alcalde pel que fa a l’acta de la sessió ordinària del 
dia 2 de setembre i una correcció per una errada en un nom de la extraordinària del 
dia 3 d’octubre, les actes s’aproven per unanimitat. 

 

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 99/2013 al 110/2013) i dels acords adoptats en les Juntes 
de Govern Local celebrades durant els mesos de setembre, octubre i novembre, que 
s’han tramès a tots els Regidors per correu electrònic. 

 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER AL 
2014.- 

D’acord amb el que disposen els arts. 285.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de 
Catalunya i 57 del Reglament de Personal al Servei de les entitats locals, es proposa 
l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2014 següent: 

 FUNCIONARIS. 

1.- Escala d’Administració Especial (vacant per jubilació): 
Subescala b) Serveis Especials 
Vigilant municipal  
Una plaça. Grup E C.D. 10 
Concurs-Oposició 
Procés de selecció: Lliure 
 
Segon.- Publicar l’anterior acord al BOPG i al DOGC. 
 
Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per unanimitat amb el vot a favor de 

tots els Regidors presents, que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

 



   

 

 

4.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LES BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA 
PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL.- 

D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de Personal al Servei de les 
entitats locals, i d’acord amb l’oferta d’ocupació aprovada, es proposa l’adopció del 
següent ACORD: 

Primer.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la provisió en 
propietat pel sistema de concurs oposició  lliure de la plaça de vigilant municipal, 
vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament. 

Segon.- Publicar el text íntegre de les dites bases  al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Convocar simultàniament el concurs oposició públic per a la selecció i 
provisió de la plaça de vigilant municipal. 

Quart.- Publicar els presents acords al BOP, DOGC, al tauler d’edictes de la 
Corporació i a la web municipal, per què totes les persones interessades puguin 
estudiar l’expedient i presentar-hi les al·legacions que considerin convenients. 

Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per unanimitat amb el vot a favor de 

tots els Regidors presents, que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

5.- PROPOSTA. ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI DE MEDIACIÓ 
D’ASSEGURANCES  DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES (ACM)  

ATÈS 

I. Que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques en sessió de 31 de Maig de 2010 va decidir convocar un 
concurs per a la contractació duna pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o 
organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i per la 
contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de 
l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als 
Municipis i ens locals de Catalunya. 

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, 
i el Butlletí oficial de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci 
pel qual es licitava el dit contracte. 

III. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes 

IV. Que en data 2 de Novembre de desembre es va reunir la mesa de 
contractació, la qual va valorar la proposició, la qual va valorar la 
proposició de la mercantil Zurich i de la mercantil Ferrer&Ojeda 
Correduria de Seguros, S.L. 



V. Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del 
comitè executiu celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme 
l’adjudicació de la licitació, s’adjudica en data 19 de novembre la dita 
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà 
prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-
prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de 
l'ACM que s'hi adhereixin a la mercantil Zurich i la contractació i 
prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de 
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens 
locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, 
S.L. 

VI. Que la contractació d’assegurances privades per part de les 
administracions públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò 
que disposa l’article 20, llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del 
sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa 
de contractació administrativa. 

VII. Que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis 
establerts a la llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de contractes del sector 
públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de normativa de 
contractació administrativa. 

En conseqüència, els reunits, per unanimitat dels Regidors presents, que són la 
totalitat dels membres de la Corporació, acorden formalitzar el present acord 
d’adhesió entre les parts d’acord amb les següents clàusules: 

Primer.- Que el municipi de Viladrau s’adhereix a la pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes 
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i alhora s’adhereix al Servei de 
mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya adjudicat a 
Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de 
l’Ajuntament. 

Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies  
comptadors des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques. 

Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) 

 

6.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ, COMERCIALITZACIÓ, PROMOCIÓ I COMUNICACIÓ DE 
L’ESPAI MONTSENY.-  



   

 

 

Vist l’expedient de contractació per a l’adjudicació de la concessió del servei de 
gestió de l’Espai Montseny. 

Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme allò que disposat al Reial Decret 
Leg. 3/2011 d’11 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes 
del sector públic. 

Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics municipals sobre la valoració de la única 
oferta presentada. 

Vista la proposta de la mesa de contractació, en virtut de la qual l’oferta presentada 
per l’empresa Gestió Cultural Transversal S.L. , que proposa un preu de 68.000,00 € 
anuals més Iva, és adequada a l’interés públic. 

Considerant el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, articles 258 
i 259, en quant a la concessió, articles 52 i 53 en quant a la competència dels òrgans 
municipals i articles 66 i 67 en quant als serveis de competència municipal. 

Vist el que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 228 a 265 en quant a la gestió 
indirecta mitjançant concessió. 

Vist el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 11 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i demés normativa vigent. 

El Sr. Alcalde  proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Adjudicar a Gestió Cultural Transversal S.L. la concessió del contracte de 
gestió del servei de gestió, comercialització, promoció i comunicació de l’Espai 
Montseny, al municipi de Viladrau, per un període de 4 anys i per un preu de 
68.000,00 € més IVA, pel que fa a la retribució fixa, que s’haurà de desenvolupar 
d’acord amb el plec de clàusules administratives aprovat i la proposta presentada. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a que formalitzi el 
contracte en un termini màxim de 15 dies hàbils següents a la notificació de 
l’adjudicació, prèvia constitució de la garantia definitiva, i advertir-lo que si no ho fa 
així la contractació pot quedar resolta. 

TERCER.- Publicar la formalització del contracte al perfil del contractant  i al B.O.P. 
de Girona. 

Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per majoria absoluta, amb el vot a 

favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i s’abstenen els 3 Regidors de CiU. 

 

 



7.- PROPOSTA APROVACIÓ INCORPORACIÓ DE FITXERS AMB DADES 
DE CARÀCTER PERSONAL A L’ORDENANÇA NÚM.4 REGULADORA 
D’AQUESTS TIPUS DE FITXERS.-  
 
Fets 
L’Ajuntament de Viladrau requereix per a l’exercici de les seves funcions i el 
compliment de les seves obligacions legals, tractar dades de caràcter personal dels 
habitants del municipi i d’altres persones amb les que es relaciona o a les que ofereix 
serveis, així com dades del seu propi personal. Així amb la finalitat de controlar 
l’accés, per seguretat, als edificis municipals de l’Ajuntament i de l’edifici d’entitats i 
punt d’informació juvenil Mas El Torrent, així com controlar l’acompliment de les 
ordenances de recollida selectiva a l’àrea d’aportació municipal de la Ctra. GI-520 PK 
0’897 i a l’àrea d’aportació de l’antic abocador al C/ Guilleries. 
 
La creació, modificació o supressió de fitxers de les administracions públiques per al 
tractament de dades 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 general 
publicada posteriorment en diari oficial. 
 
Fonaments de dret 
1.- Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
2.- Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
3.- Llei 5/2002, de 19 d'abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.  
4.- Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de 
seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Viladrau l’adopció dels 
següents: 
 
Acords 
 
PRIMER.- Aprovar amb caràcter inicial la creació dels fitxers amb imatges de 
caràcter personal de titularitat d'aquesta Corporació, la denominació i altres 
referències bàsiques dels quals s’especifiquen a l’annex. 
 
SEGON.- Els fitxers que s’indiquen a l’annex es regiran per la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu, règim local, així com per la Llei 10/2001 d’arxius i 
documents i la resta de normes legals i reglamentàries que els siguin aplicables. 
 
TERCER.- El responsable del tractament serà l’Ajuntament de Viladrau, el qual 
adoptarà les mesures tècniques, 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. Les mesures de seguretat 
s’apliquen en funció del nivell de seguretat de cada fitxer i resulten principalment de 
l’adopció a nivell intern d’allò que preceptua el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, 
que aprovà el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats. El detall 
d’aquestes mesures i la seva aplicació concreta figura al Document de Seguretat de 
l’Ajuntament. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, oposició i 
cancel·lació els afectats podran adreçar-se a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Viladrau. 
En els casos de fitxers que siguin objecte de tractament per part d’un concessionari a 
qui l’Ajuntament hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment 
davant l’empresa o entitat adjudicatària. 
 
QUART.- Es sotmet aquest acord d'aprovació inicial i el projecte de Disposició a 
informació pública. S’informarà mitjançant anunci que es publicarà al BOP de Girona 
per tal que les persones que es considerin afectades puguin presentar les al·legacions i 
reclamacions que creguin convenients.  
 
CINQUÈ.- En cas de no presentació d’al·legacions durant el termini d’informació 
pública, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. 
 
SISÈ.- Un cop definitiu l'acord d'aprovació, es publicarà el text íntegre de la 
Disposició general aprovada al BOP i a la taula d'anuncis de la Corporació. 
 
SETÈ.- Trametre l'acord d'aprovació definitiva i la informació relativa als fitxers que 
es creen i suprimeixen a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per a la inscripció 
dels esmentats fitxers al Registre de Fitxers. 
 
Annex. FITXERS DE NOVA CREACIÓ 
 
▫Nom del fitxer  Control d’accés per seguretat a l’edifici 

Ajuntament  
 

▫Finalitat i usos  Control de l’accés per seguretat a les 
oficines públiques, sala de serveis socials i 
oficina d’informació.  

▫Persones o col·lectius afectats  Habitants del municipi i visitants. 
▫Procediment de recollida de dades  Càmera situada a l’entrada de l’edifici, que 

recull les imatges de l’accés a les oficines i 
a les sales de serveis socials i oficina 
d’informació. 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Gravació de les imatges que s’arxiven 
durant un període de 7 dies. 

▫Cessions  No es preveuen 
▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Alcaldia 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 



 
▫Nom del fitxer  Control d’accés per seguretat a l’edifici 

d’entitats i punt d’informació juvenil 
Mas El Torrent 

 

▫Finalitat i usos  Constància d’entrada i sortida de persones 
en l’edifici als efectes d’evitar actes 
vandàlics.  

▫Persones o col·lectius afectats  Persones relacionades amb les entitats que 
hi tenen accés. 

▫Procediment de recollida de dades  Càmera situada a l’entrada de l’edifici, que 
recull les imatges de l’accés a les oficines i 
a les sales de serveis socials i oficina 
d’informació. 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Gravació de les imatges que s’arxiven 
durant un període de 7 dies. 

▫Cessions No es preveuen 
▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Alcaldia 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
▫Nom del fitxer  Control  de compliment de la normativa 

de recollida selectiva a l’àrea 
d’aportació de la Ctra. GI-520 pk 0’897 

 

▫Finalitat i usos  Control d’acompliment de la normativa de 
recollida selectiva. 

▫Persones o col·lectius afectats  Habitants del municipi, residents i 
visitants. 

▫Procediment de recollida de dades  Càmera situada a l’entrada de l’edifici, que 
recull les imatges de l’accés a la zona. 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Gravació de les imatges que s’arxiven 
durant un període de 7 dies. 

▫Cessions Agència Estatal d’Administració 
Tributària, No es preveuen  

▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Alcaldia 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
▫Nom del fitxer  Control  de compliment de la normativa 

de recollida selectiva a l’àrea de l’antic 
abocador C/ Guilleries 

▫Finalitat i usos  Control d’acompliment de la normativa de 
recollida selectiva. 

▫Persones o col·lectius afectats  Habitants del municipi, residents i 
visitants. 



   

 

 

▫Procediment de recollida de dades  Càmera situada a l’entrada de l’edifici, que 
recull les imatges de l’accés a la zona. 

▫Estructura del fitxer i dades incloses  Gravació de les imatges que s’arxiven 
durant un període de 7 dies. 

▫Cessions Agència Estatal d’Administració 
Tributària, No es preveuen  

▫Transferències internacionals No es preveuen 
▫Unitat responsable  Alcaldia 
▫Nivell de seguretat  Bàsic 
 
 
La proposta es aprovada per unanimitat dels Regidors presents, que són la totalitat 

dels membres de la Corporació. 

 

 

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA ERC EN DEFENSA DE LA RÀDIO TELEVISIÓ 
VALENCIANA (RTVV).- 
 

Des d'Esquerra Republicana volem manifestar el nostre rebuig total i absolut a la 
decisió anunciada pel govern valencià de tancar la Ràdio Televisió Valenciana 
(RTVV). 
El tancament de la Ràdio Televisió Pública Valenciana és un atac al pluralisme 
informatiu contra una televisió publica de qualitat que es va crear l’any 1989 amb 
l’objectiu de garantir el dret a la informació, com a vehicle de difusió i promoció del 
valencià i com a element de vertebració territorial per al País Valencià. Amb el seu 
tancament, la societat valenciana es queda sense cap mitjà públic en la nostra llengua, 
ja que el govern valencià també s’ha encarregat de censurar les emissions de l’altra 
cadena que operava en la nostra llengua al País Valencià, TV3. 

La crisi del servei públic audiovisual és de gestió política, clarament induïda amb la 
finalitat d’ensorrar el gran mitjà comunicativament democratitzador en benefici 
econòmic i polític del sector privat afí als partits dels Governs de torn. 

Cal no oblidar que la responsabilitat de l’actual estat de fallida de RTVV és única i 
exclusivament dels successius governs del PP, que l’han gestionat d’una manera 
ruïnosa, a través dels directors generals que han anat nomenant al seu gust, i que han 
introduït comissaris polítics per manipular la informació  que eixia de RTVV al seu 
gust, provocant que la major part de la societat valenciana deixara de sentir-se 
representada per un mitjà de comunicació que és seu. 

Sense uns serveis públics de mitjans de comunicació plurals, de qualitat, 
independents, rigorosos, professionals i al servei de la ciutadania no hi haurà ni 
benestar informativo-comunicatiu ni qualitat democràtica. 

El Govern popular valencià hauria d'acatar la sentència i readmentre els treballadors i 
treballadores de RTVV acomiadats. Recordar que la nul·litat de l'ERO està basant en 
la falta de criteris d'afectació i en la manipulació de les llistes d'afectats per tal 
d'acomiadar als treballadors per motius d'afiliació i proximitat política. 



 
Per acabar, manifestar el nostre suport als treballadors i treballadores de la Ràdio 
Televisió Valenciana i encoratjar-los a continuar lluitant per la defensa dels seus 
mitjans de comunicació públics. 

Per tot allò exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Viladrau  pren els 
següents 

ACORDS 

PRIMER. Manifestar el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Viladrau al tancament 
de RTVV per la majoria absoluta del PP a les Corts Valencianes. 

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana i al president de la 
Generalitat, Alberto Fabra, a la negociació de les parts per a trobar una sortida 
negociada per al manteniment de radiotelevisió valenciana. 

TERCER. Exigir que la nova RTVV sigui allò per al que va ser creada, una veritable 
TV pública, independent,  plural i en valencià. 

QUART. Exigir la retirada del Decret Llei pel qual es nomena el director general i els 
membres del Consell d’administració saltant-se les Corts Valencianes. 

CINQUÈ. En el cas que l’actual govern valencià no tingui la voluntat per mantindre 
RTVV, exigir la dimissió i convocatòria d’eleccions a les Corts Valencianes per 
deixar pas a un nou govern que sí que mantingui una institució de tots els valencians i 
valencianes. 

SISÈ. Notificar aquests acords a la Presidència de les Corts Valencianes i a la 
Presidència de la Generalitat Valenciana.  

Sotmesa la proposta a votació el Ple l’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de 

tots els Regidors presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA CIU SOBRE REVOCACIÓ DE DELEGACIONS 
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- 

El grup de CiU presenta la següent moció: 

“Amb data 3 de juny de 2013, el Ple de la Corporció va aprovar la delegació a la Junta 
de Govern Local de les potestats que permet la Llei, de conformitat amb lel que 
disposen els articles 20.1 b) i 23 de la Llei 7/85 reguladora de les bases de règim 
local. 

D’acord amb la sentència del Tribunal Constitucional, la qual ha interpretat l’art. 70.1 
de la Llei 7/85 i concretament el paràgraf que diu que “no són públiques les sessions 
de la Junta de Govern”, el precepte es conforme al principi democràtic. Ara bé, el TC 
afirma que aquesta disposició s’ha d’interpretar en el sentit que hauran de ser 
públiques aquelles sessions que hagin de decidir sobre assumptes delegats pel Ple de 
la corporació. Del contrari, la celebració de sessions a porta tancada “suposaria un 
menyscabament del principi democràtic (art. 1.1 CE) i una vulneració de les 
possibilitats de participació directa del ciutadà en els assumptes públics (art. 23.1C.E), 



   

 

 

en la seva concreta dimensió de control de l’exercici del càrrec dels representants 
electes, sotmesos a mandat representatiu”. 

Tot i que la delegació de les atribucions contemplades en l’art. 22.2 j), k), m) i ny) a la 
Junta de govern Local segueix sent permesa entenem que per tal de preservar el 
principi democràtic en la seva màxima plenitud i la transparència a la gestió 
municipal és necessari que el ple revoqui les delegacions atribuïdes a la Junta de 
Govern Local. 

L’article 13.6 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú estableix que la “delegació és revocable en qualsevol 
moment per l’òrgan que l’ha conferida”. 

L’article 51.2 del reglament d’organització i funcionament dels ens locals (ROF) 
estableix que “l’acord plenari pel qual es produeix la delegació, que s’adoptarà per 
majoria simple, tindrà efectes des del dia següent al de la seva adopció, sens perjudici 
de llur publicació al butlletí oficial de la província. Aquestes regles també seran 
d’apliació a les modificacions posteriors de l’esmentat acord”. Així mateix l’art. 114.2 
del mateix Reglament estableix que “la revocació o modificació de les delegacions 
(referint-se al ple) s’haurà d’adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per 
a llur atorgament.” 

Per tot això, sol·licitem al Ple l’adopació dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Revocar la delegació de totes les potestats que el ple va delegar a la junta de 
govern local el 3 de juny del 2013. L’esmentat acord tindrà efectes a partir de demà, 
conformitat amb l’article 51.2 del ROF. 

Segon.- Instar la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Província (BOP)” 

Sr. Argenter: Vostès ja saben de que va, no? 

Sr. Alcalde: Sí, l’hem llegit. 

Sr. Argenter: Nosaltres volem matitzar, en aquest punt, on la creació i l’aprovació de 
la junta del govern local el que vostès pretenien era dur a terme en l’àmbit privat 
d’allò que per la norma superior és públic. Entenem nosaltres que volien amagar o fer 
secrets els debats i desicions que són competència del ple de l’ajuntament i en 
conseqüència públics en la tancada i estricte junta de govern local. Actuacions que 
creiem eternament que s’haurien de fer de cara al poble. També va ser un total 
contrasentit i vergonyós donar com a raonament el fet de fer els plens municipals cada 
tres mesos per motius d’estalvi econòmic i després crear la junta de govern local amb 
la despesa adicional que això suposava. 

Aquest comportament dubtós per dur al terreny privat o secret el debat dels acords 
vulnera els principis democràtics segons la sentència del Tribunal Constitucional del 
23 de setembre passat, publicat al BOE el 23 d’octubre. Amb la senda negativa a 
regular les delegacions de totes les potestats que el ple va delegar a la junta de govern 
ara només ens queda vetllar perquè vostès compleixin el que diu aquesta sentència, és 
a dir, fer públiques les actes, la convocatòria i l’assistència física a les juntes de 



govern com a oients al poble i al nostre grup municipal, sempre i quan l’ordre del dia 
de dita junta es tractin assumptes de la casa del ple municipal. Esperem que així ho 
compleixin.   

Sr. Alcalde: En resposta això que ha dit, una vegada més, dir-li que les seves paraules 
sempre són amb caràcter d’ofensa i de menys preu i que en cap cas nosaltres mai em 
volgut amagar res ni amagarem res, ni a vostès ni al municipi. Aquest ajuntament està 
obert per tothom per consultar tot allò que vulguin, només faltaria, ja que és públic. 
Per tota la resta, esperem complir i no equivocar-nos tan nosaltres com els tècnics per 
fer públic tot allò que s’hagi de fer, per obligació ho farem, i el que no s’ha de fer 
també, perquè intentem ser el màxim transparents i respectuosos amb vostès i la gent 
del poble. El que sí li recomano, que tots aquests requisits de consells que ens ha 
donat en prengui nota pel seu equip de govern i se’n facin reso per les properes 
eleccions o per quan vostès tornin a governar, perquè si algú va començar a fer les 
comissions de govern i va ensenyar els primers indicis d’això va ser, precisament, el 
seu grup de CiU. O sigui que s’aprenguin be la lliçó. Sobre això res més i crec que 
dono per contestada la seva intervenció.   

Sotmesa la proposta a votació el Ple la desestima per 6 vots en contra i 3 a favor. Hi 

voten en contra els 5 Regidors de L’A i el Regidor d’ERC, i hi voten a favor els 3 

Regidors de CiU . 

 

10.- PRECS I PREGUNTES.- 

Sr. Argenter: Nosaltres, senyor alcalde, voldríem començar per preguntar-li, em pot 
dir vostè que és el que entén per oposició política o fer oposició política? 

Sr. Alcalde: El que entenc? Això és molt fàcil. Una cosa és fer oposició constructiva i 
l’altre és fer oposició destructiva, que és el que entenc que estan fent vostès. Hi ha dos 
tipus de fer oposició, li dic clarament, i la meva manera de veure és que vostès estan 
fent una oposició destructiva, no constructiva. 

Sr. Argenter: Vostè sabria dir-me  amb quans dies d’antelació  el nostre grup rep  la 
convocatòria del ple , l’acta o actes dels plens anteriors  i  les resolucions d’alcaldia, 
les propostes d’acord i les actes de la junta de govern, amb quans dies d’antelació ens 
ho proporcionen? 

Sr. Alcalde: Una cosa, el que vostè es refereix quan el personal de l’ajuntament i la 
pròpia secretària els envia, i suposo que està dins del plaç, si no que la secretària em 
corregeixi, i és l’adient i reglamentari: L’altre cosa, és que dies abans poden venir i 
parlar-ne i demanar tota la documentació que els hi faci falta. Ara si vostès només 
volen que els enviem per correu electrònic perquè no volen treballar ni volen venir a 
l’ajuntament per informació, o sento molt, pot ser si que la reben un pel justa però està 
dins, crec, la legalitat que marca la llei per rebre la documentació que vostès estan 
demanant. Repeteixo, que tenen aquest ajuntament, la secretària, els regidors i el propi 
alcalde per informar-los de tot allò que faci falta. 

Sr. Argenter: Quants dies són legalment? 



   

 

 

Sra. Secretària: Dos dies. 

Sr. Argenter: Senyor alcalde ens pot dir vostè en quin dia i hora va citar  al nostre 
Grup Municipal per informar-nos de les qüestions a tractar d'aquest ple, tenint  en 
compte que  en l’últim ple del dia 2 de setembre en l' apartat de precs i preguntes com 
a rèplica a la queixa del nostre grup envers a la desviació d'assumptes de competència 
del ple a la Junta de Govern literalment deia  això :  

“com a representant de l’Alternativa i com alcalde,  això és un ple i és molt 

important,s’ha de venir preparat s’han d’haver estudiat tots els temes que hi ha al ple 

vostès cada vegada que els hem citat , inclús pels pressupostos, que és  el més 

important d’un ajuntament , no n’han volgut saber res. 

Li torno a preguntar , en quin dia i hora vostè ens ha citat a una reunió prèvia per  
informar-nos de les qüestions a tractar dona la  importància com molt be diu vostè  
que té aquest ple?? 

Sr. Alcalde: Sí, això haurem d’entrar a l’ordinador i mirar el dia que es va enviar el 
correu. Aquest correu es va enviar el mateix dia a tots els regidors. Mirarem el correu, 
ja que en aquest moment no li puc contestar. Però ja li dic que sabre el dia i l’hora que 
es va enviar aquest correu des de secretària per convocar-los a la reunió, amb més de 
l’acord previ de l’últim ple, si no recordo malament, se’ls va dir que se’ls avisaria de 
fer aquesta reunió pels pressupostos i se’ls va avisar. Però no es preocupi perquè un 
cop ho tingui li enviaré per escrit i traurem copia del correu perquè tingui constància 
del dia i hora que es va enviar aquesta convocatòria per aquesta reunió. 

Sr. Argenter: Em sembla que no m’ha entès bé. Jo li pregunto en quin dia i hora va 
citar  al nostre Grup Municipal per informar-nos de les qüestions a tracta d'aquest ple? 

Sr. Alcalde: D’aquest ple no vaig fer-ho, donat que no venen a cap doncs en aquest 
no se’ls va convocar. 

Sr. Argenter: Vostè diu que “com a representant de l’Alternativa i com alcalde això 
és un ple i és molt important, i s’ha de venir preparat s’han d’haver estudiat tots els 
temes que hi ha al ple vostès cada vegada que els hem citat”,  vostè ja ha dit que no 
m’ha citat, d’acord.. 

Sr. Alcalde: No, jo diria que l’he citat i ho demostraré. Ara li diré una cosa més i que 
consti en acta. 

Sr. Argenter: En aquest ple no m’ha citat. 

Sr. Alcalde: Sí, en aquest ple l’he citat i per les reunions anteriors dels pressupostos. 
Ara li dic una cosa també, donis per convidats, perquè el que no faré és el que vol 
vostè d’anar-los al darrera i no moure el cul de la seva cadira, sap que cada tres mesos 
el primer dilluns de cada més hi ha ple, el que no faré és anar-li al darrera. Rebrà la 
convocatòria com  la resta de regidors. Ara si vostè es digna una setmana abans, és a 
dir, l’última setmana de mes, l’informaré del dia que hi ha el ple però vostè sap de 
sobres que els plens són el primer dilluns de mes cada tres mesos, el ple ordinari . 



Sr. Argenter: No tinc mes preguntes a fer, ara el que tinc és un prec del nostre grup 
municipal. 

Els demanem  al   Srs. de l’equip de govern  representats en aquest ple  per al Sr. 
Alcalde  portaveu de l’Alternativa i el Sr. Bayarri portaveu de ERC  que deixin de fer 
demagògia  en vers als motius perquè  el nostre grup municipal no  accepta participar 
a cap reunió que no sigui un ple ordinari o extraordinari, amb vostès, els motius ho 
saben de sobres i a partir d’ara els repetirem  cada vegada que  ens  traieu en cara que 
no volem participar aquest tipus de reunions amb vostès. Aquets motius perquè  us 
quedi molt clar i entenedor  ara són 3: 

 Primer,  perquè   en la primera reunió  a la que  ens varem convocar  i que nosaltres 
si que hi varem assistir  per tal de parlar dels pressupostos municipals  vostès varem 
acusar i afirmar en aquella   reunió  que  aquest portaveu que us parla  deia  tonteries  
al plens, vostès  amb varen tractar de tonto, es a dir  varen tractar el nostre grup 
municipal de CiU de tontos , i de dir tonteries al plens.  Segons el diccionari  la 
paraula  dir tonteries  vol dir  falta d’intel·ligència o sentit comú. Be  el poble jutjarà. 
Veníem disposats a treballar conjuntament amb vostès  i aprofitar la avinentesa que 
qui governa a les institucions  majoritàriament és el nostre partit  Convergència i 
Unió. 

Sra. Gómez: Crec que és un acte de prepotència, simplement. 

Sr. Argenter: M’ho diu després que ara estic parlant jo. 

Segona  :  Perquè per treballar  conjuntament amb vostès  nosaltres reclamàvem fer-
ho activament,  volíem responsabilitats, per això  varem posar la condició  de tenir  
adjudicades  dues carteres municipals, per tindre responsabilitat política  i poder de 
decisió  i per damunt de tot  per  treballar  activament i poder servir al  nostre poble, 
vostès no ho van acceptar i  conseqüentment  la nostra feina ara com ara es de fer 
d’oposició política. 

Senyors, l’Ajuntament es un escenari que existeix  per que el sector legislatiu del  seu 
govern , es a dir  l’Alternativa i ERC apareix-hi i adongui  la cara davant del poble i 
es s’ometin al control de la minoria com acte prèvia la vigència de les normes.  

Al seu torn  la minoria, és a dir el grup municipal de CiU també compareix, però no 
tant per legislar, sinó mes be per fer-nos sentir, per debatre, per criticar, per denunciar, 
per investigar, per il·lustrar a la opinió publica i exercir el nostre dret a convertir-nos 
en majoria. 

Els partits politics que agafen el mal camí de la subversió com a mitja de la acció 
política, impedeix  la educació popular per l’engany morbos, el control útil i 
constructiu per la negativa cega i obstinada, el que aconsegueix es transformar-se en 
un instrument de desgovern. 

El tercer motiu   i últim  era per la  controvertida Junta de Govern local  que vareu 
aprovar i que ja hem dit  que entenem  nosaltres que amb la seva creació el que 



   

 

 

preteníeu era fer secret i amagar  decisions donat que els actes i les sessions no són 
públiques. 

Sr. Alcalde: En resposta d’aquesta parrafada li diré que primer s’hauria de repassar 
totes les actes del ple, perquè ha barrejat els plens en quan a les respostes. Perquè el 
primer ple que vostès varen assistir és el que demanaven dues carteres, un despatx i 
no varen voler treballar pels pressupostos i van marxar, aquesta va ser la seva primera 
intervenció en l’Ajuntament de Viladrau, quan l’Alternativa i l’ERC els van obrir les 
mans per treballar els pressupostos conjuntament. Per acabar, qui està fent demagògia 
i mentint són vostès senyors de CiU i això al final a la gent se li demostrarà. Només 
cal que llegeixin el que estan posant a les xarxes socials i tot el que estan fent, però no 
vull entrar en aquest joc, per mi nosaltres no estem fent demagògia si no que la fan 
vostès. Per últim dir-li que no crec, si alguna vegada li he faltat al respecte ja li vaig 
dir en el seu moment i li repeteixo li demano disculpes,  no va ser la meva intenció 
crec que va ser una interpretació desafortunada. El que si li puc dir és que dubto que 
mai alcalde de Viladrau s’hagi sentit tant ofès, s’hagi sentit tant maltractat i tant 
insultat per un grup que vostès pretenen que sigui un model com és CiU a Viladrau, 
ho dubto, i que a la comarca hi hagi cap més alcalde s’hagi sentit d’aquesta manera 
com m’he sentit jo gràcies a l’equip de CiU. I CiU en un poble com és Viladrau, i 
això potser que ho comencin a recapacitar, que guanya i arrasa a totes les eleccions 
menys les municipals. No tinc res més a dir-li, respecte això. 

En aquest torn de paraules voldria donar gràcies a tothom  pel suport, tan els membres 
de la corporació com els treballadors de l’ajuntament, per la mort del meu pare, i a 
totes les associacions. És d’agrair aquest suport en aquest dies difícils. Ho volia agrair 
públicament a tots plegats. 

El següent tema que tenen demanat, i volia que constés en acta, avui un cop més 
vostès han entrat una instància pel que fa a comptes de resultats de la Fira de la 
Castanya, del Festival Marcos Redondo, del Rally i de l’Amanida Sound, que estan en 
el seu dret com a qualsevol ciutadà de Viladrau. Només els volia anunciar que la Fira 
de la Castanya malauradament per tema de factures encara no està tancada i no els hi 
podem donar. El tema del Festival Marcos Redondo ara els hi donarem en mà, i si hi 
ha alguna cosa la regidora de cultura els hi explicarà. El Rally d’hivern del 2013 
també està tancat com també està tancada l’Amanida Sound. Avui mateix, si les 
secretàries ho tenen, se’ls hi donarà en mà, menys la Fira de la Castanya que no està 
del tot tancada, els demano una mica de paciència.  

Sr. Tordera: Jo si tinc un torn voldria comentar una cosa. 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Tordera: Seré breu, només són 4 o 5 aportacions. L’altre dia quan vaig estar aquí 
en l’últim ple em vaig sentir mol apretat i coaccionat, semblava un interrogatori que 
no tenia sentit. Primer sobre els tema del que em vareu dir que era el Gerent de 
l’Associació de Bruixes i Bandolers. Realment em vaig quedar molt sorprès inclús 
amb les preguntes que em va fer i vaig quedar una mica sobtat, ja veuen que intervinc 
molt poc, fa dos anys i mig que estem aquí dins i quan vaig arribar sabia quina era la 



porta d’entrar però no sabia quina era la sortida. Ja sabia vostè que feia tres dies que 
estava aquí i vaig venir a parlar amb vostè. 

Sr. Alcalde: Perdona Jaume podríem lligar els temes perquè primer ens parles d’un 
senyor ara d’una altre cosa, serà millor així podré contestar cada tema. 

Sr. Tordera: Només tinc por de que aquestes contestes no les fes ara, que em digués 
que li contesto el pròxim ple, per meditar-ho. 

Sr. Alcalde: No. 

Sr. Tordera: Va venir aquesta persona i ens va fer un interrogatori, que si 
l’arboretum, quan en aquella persona ningú es va dirigir amb ell, i trobo molt estrany 
que aquella persona pogués dir res en aquells moments. Vostè em demanava si vostè 
hi tenia res a veure amb lo de la plaça, i jo penso que sí. Vostè a la plaça hi te un local 
o un habitatge. 

Sr. Alcalde: No perdoni, jo no. Per això li dic d’anar contestant per temes. Primer, 
crec que és de malt gust que si hi ha un senyor en una reunió i que ningú li digui res, 
jo si estic en una reunió  amb una senyora de cultura i hi ha un senyor allà si més no 
diré que me’l presentin i em sembla, amb tot el respecte, jo si fos de vostè li hagués 
mirat a la cara i diu que no li va ni dirigir la paraula, com a mínim, per educació i com 
a regidor, m’hagués dirigit aquella persona per saber qui era i així s’hagués enterat 
que era el gerent de l’Associació de Boscos, Bruixes i Bandolers, i com a mínim 
hagués sapigut qui era. Com diu vostè ningú li va dirigir la paraula, ell només va 
escoltar, perdoni’m però crec que és poc ètic per part seva. 

Sr. Tordera: Es podia presentar ell, no? 

Sr. Alcalde: Vostè va arribar  i es va presentar a la de cultura, pel que tinc entès, i ell 
ja anava amb la senyora de cultura. 

Sr. Tordera: Jo vaig saber que venien els de cultura perquè ho van dir ells. 

Sr. Alcalde: No, jo no li estic dient si venien o no venien, jo li estic dient el fet que 
vostè diu que aquell senyor el va ignorar i com si no hi fos. Jo li contesto, que està 
malt fet i que l’hauria d’haver tingut en compte. Vostès van arribar i la senyora de 
cultura i aquest senyor ja hi eren, i resulta que aquest senyor venia de part meva ja que 
jo no podia atendre aquesta senyora de cultura, i torno a dir que no era una visita 
institucional si no que era una visita no institucional, per això hi vaig fer anar  el 
gerent de Boscos, Bruixes i Bandolers perquè cap dels regidors ni jo personalment hi 
podia assistir. 

Sr. Tordera: A mi aquesta senyora em va dir que vostè s’havia disculpat per no 
poder-la atendre, però amb això no mi fico no tinc res a dir. Cada un te la feina que te 
i no m’hi fico. 

Sr. Alcalde: Amb això diu que no hi entra, no? Doncs ja està. Li agraeixo que no es 
fiqui amb la meva vida personal i els meus problemes. 



   

 

 

Sr. Tordera: Exacte, jo amb això no mi poso.  

Sr. Alcalde: D’acord, doncs eviti els comentaris, si us plau. 

Sr. Tordera: Crec que és un tema que no val la pena. Una altra cosa que vaig veure 
que no teníem les coses gaire clares era quan es va parlar de l’Arboretum i que, a més 
a més, no en vaig ni parlar d’aquest tema i ni sabia on estava ubicat ni on estaria 
ubicat. 

Sr. Alcalde: Això ja ho va dir en un ple. 

Sr. Tordera: Això quan ho vaig llegir en el ple vaig quedar parat. 

Sr. Alcalde: Vostè no sabia on anava l’Arboretum ni que hi anava un Arboretum. 

Sr. Tordera: No tenia ni punyetera idea, allà no. 

Sr. Alcalde: Ni allà ni enlloc, no? No sabia res de l’Arboretum. 

Sr. Tordera: No. Si ho hagués sabut ho hagués dit. Seguríssim. 

Sr. Alcalde: Clar. Si ho hagués sabut ho hagués dit. N’estic convençut.  

Sr. Tordera: Llavors els plens que tenim aquí, crec que són uns plens de riure. Aquí 
discutim coses que amb 3 minuts si es vol podem agafar la cadira i marxar perquè no 
tardaríem més. Discutim coses que a vegades no tenen ni sentit. Penso que tenen més 
sentit són els que fan vostès en la Junta de Govern, aquets sí, perquè hi ha unes obres i 
una seria de coses, que es fan a esquenes nostres, no ho trobo bé. 

Sr. Alcalde: No perdoni. No es fa res d’esquenes, l’ajuntament és totalment 
transparent i vostè pot venir quan vulgui a veure que s’està fent i a demanar el que 
vulgui, que li he dit des del primer dia que vostè va entrar per aquesta porta. 

Sr. Tordera: D’acord, molt bé. 

Sr. Alcalde: Ho no li vaig dir això? 

Sr. Tordera: No, de la junta de govern ningú m’ha dit res. 

Sr. Alcalde: No, de la junta de govern no li estic dient res, li estic dient de venir a 
informar-se i agafar la informació que vostè vulgui. Això li vaig dir o no li vaig dir? 

Sr. Tordera: Vaig venir aquí un dia i vaig tenir una mala experiència. Vostè ho sap. 

Sr. Alcalde: La seva mala experiència no li estic demanant, si vol desprès l’explica, 
jo li estic demanant si el vaig convidar o no per venir quan vulgui per treballar? Tan 
vostè com qualsevol persona del poble, faltaria més. A mirar qualsevol document de 
l’ajuntament, les portes estan obertes, és públic, és de tothom de Viladrau. 

Sr. Tordera: Varem estar de mala sort perquè vostè va dir que ens deixava uns locals 
el dimecres a la tarda, i resulta que el primer dimecres que hi anem ens trobem la 



porta tancada. D’entrada arribem i ens ho trobem tot tancat i a l’ajuntament no hi 
havia ningú, un dimecres a la tarda. 

Sr. Alcalde: Un dimecres a la tarda? Però si va passar això i sent un dia que es 
treballava li dimano disculpes si vostè va trobar la porta tancada. 

Sr. Tordera: Sí. Nosaltres varem trobar la porta tancada. 

Sr. Alcalde: Quan fa d’això? 

Sr. Tordera: Dos anys i pico.  

Sr. Alcalde: I no ho ha provat cap altre dimecres? 

Sr. Tordera: No. 

Sr. Alcalde: Ja no ho ha provat més. Li dimano disculpes per aquest dimecres que ho 
va trobar tancat. No se que devia passar. Però no ho ha provat més no? 

Sr. Tordera: No, per torbar-me la porta tancada als morros no ho provo. 

Sr. Alcalde: Potser que aquell dia el personal fes festa i tanqués, però vostè té mòbil 
per trucar, que em sap greu i li demano disculpes per trobar-ho tancat, perquè hi ha 
prous mitjans per informar-se si aquell dia estarà obert o no. I li recomano perquè jo 
un dia puc donar festa als treballadors perquè ho demanin per alguna cosa i es torni a 
trobar tancat.   

Sr. Tordera: Llavors tinc un altre tema, ens hem assabentat que el senyor Xavier 
Lopez ha desaparegut del mapa. Se li han donat unes vacances i ara esta fora, a sobre 
ho hem sabut gràcies al poble. Aquesta persona ha marxar i vostès diuen que 
necessiten diners, perquè hi ha hagut unes subvencions que no els han arribat . Vostè 
s’ha plantejat mai les subvencions que venien abans de Barcelona tornar-les a 
recuperar? 

Sr. Alcalde: Això és molt fort senyor Tordera, vostè m’està fent preguntes i després 
diu que jo en un ple faig preguntes quan vostès en cada ple fan preguntes, estem en el 
torn obert de preguntes. Jo li prego que vostè també em contesti quan jo demani. De la 
pregunta feta, si que m’ho estic plantejant, és més, a la Diputació de Barcelona estan 
avorrits de veurem per allà i ara torno a tenir hora amb el president, crec que haig de 
ser com un gra al cul, amb perdó de l’expressió, dels cops que estic anant a Barcelona 
sense èxit, per cert, per demanar aquest tema de convenis i subvencions. I ara, tenim 
un escrit aquí i la pregunta li faré jo, a part de que no li estic dient cap mentida, 
perquè estic anant a la Diputació i vostè ho sap, intentant aconseguir aquesta 
subvenció, trobo estrany que vostès diguin que fem demagògia,  trobo estrany que 
vostès diguin que mentim, i ara demostraré el que està fent vostè.  

Sr. Tordera: Jo vull saber-ho, m’agrada. 

Sr. Alcalde: Doncs ho sabrà. 



   

 

 

Sr. Tordera: Vull saber-ho, potser sabre alguna cosa que no se.  

Sr. Alcalde: Segurament que no deu saber-ho però ara en parlarem. Te alguna cosa 
més a demanar o no? 

Sr. Tordera: Si home clar. Ara li he demanat les més ràpides i li he deixat contestar 
tranquil·lament. Sobre aquest tema que parlàvem, aquesta persona ens diu que vostès 
l’han fet fora pel fet que vostè diu, que falten diners. Aquesta persona te o tenia una 
vàlua molt important, vostès ho saben, aquesta persona era molt vàlida. Jo no ser res, 
perquè no he parlat amb ell, se només el que s’ha parlat pel poble, vol dir que això no 
és una mica massa fort? Vull dir, que tot el que hi havia abans anteriorment tothom 
hagi de marxar? És una cosa normal? Jo estic pensant que pot haver-hi alguna cosa 
més. Vostè sempre parla de CiU del que feia abans i de les persones que hi eren abans 
no n’hi ha cap aquí, tots són nous. Com nosaltres, tots som nous, sabíem la porta 
d’entrada però no sabíem la de sortida. Si vostè vol nosaltres podem ajudar, ens ho 
demana per escrit, no necessitem cap cartera, ens ho demana per escrit i nosaltres 
intentarem obrir totes les portes que facin falta. Si ho demana per escrit hi anirem tots 
dos a mirar si aconseguim algun cosa, almenys ho intentarem, que no és fàcil però ho 
intentarem. 

Crec que seria un tema bo i perquè quedi constància que nosaltres no sols posem pals 
a les rodes. Nosaltres no en posem cap de pal a les rodes. Ho diem a cada ple. Pensi 
una cosa, en el nostre partit, el de Convergència, pot ser tenim més facilitat per 
demanar coses, això segur, i el que m’agradaria és aprofitar això i ja que li estem 
oferint la mà, si vostè vol ens ho demana per escrit i nosaltres intentarem  que això 
sigui fet, i que la cosa funcioni bé i puguem arribar a un acord. Tampoc no se les 
portes que podrem obrir, això també.  

També li vull dir, com vol que posem pals a les rodes si és el nostre poble? Vull que 
ho entengui això. Es que ho trobo absurd. Cap dels que estem aquí el posem. No tinc 
gaire res més a dir, només que si ens ho demana nosaltres intentarem  ajudar en tot el 
que sigui possible pel poble. Per mi jo dono el ple per acabat. 

Sr. Alcalde: No, perdoni però el ple el tanco jo no el tanca vostè. 

Sr. Tordera: Jo puc tancar en el moment que jo digui. A sobre ara el ple es fa cada 
tres mesos, ara ja ens veiem 3 vegades l’any. 

Sr. Alcalde: En fem d’Extraordinaris que no fa gaire en varem fer un i n’hi haurà 
algun més. I ara només vull contestar-li això que ha dit, jo li agafo la paraula i tot 
sigui pel bé del poble, he intentat treballar, i no dubti que continuaré fent-ho. Ara, 
trobo i vostè mateix es retrata, quan vostè diu que estan en un partit polític que 
governa i que pot treure alguna cosa, ja només això, aquest prepotència, els supera. Si 
vostè te bona voluntat no se perquè li haig de fer un escrit, amb bona voluntat jo 
treballaré pel poble amb vostè i qui faci falta, i si pot obrir portes estaré encantat que 
les obri. 



El tema d’en Xavier afectivament hi ha una carta d’acomiadament on se li explica el 
perquè, i vostè sap molt bé i ho ha demostrat, la Diputació de Barcelona després de 12 
anys d’un conveni, i li repeteixo que no em canso d’anar a la Diputació de Barcelona i 
això ho sap vostè molt bé i ara li demostraré, doncs ens han tret la subvenció. Jo crec i 
ho dic claríssimament, això és un tema polític d’un senyor que hi ha allà i estic anant 
al president vetllant perquè això no passi i ens ajudin. De moment això és el que hem 
aconseguit, a part que tenim dos punts d’informació i amb aquesta rebaixada 
d’entrades pensàvem que era lògic no mantenir aquest lloc de treball i així li varem 
transmetre amb ell. A sobre ara em posat els dos Tòtems informatius i l’altre punt 
d’informació ha sortit a concurs i ha estat donat a una empresa. Això no vol dir que 
conto que aquests tècnics que estaven aquí a l’ajuntament i ara no hi seran,  ja que 
hem aguantat fins on hem pogut. Ells feia molts anys que estaven aquí i tenien una 
empresa pròpia i espero i desitjo, ja que hi ha bon rotllo com amb totes les empreses 
del municipi, els hi donarem feina des del nostre equip de govern com a totes les 
altres empreses que hi ha al poble. D’aquesta manera, i com s’havia fet abans, només 
ho tenia una sola empresa, i aquesta empresa estava ficada dins uns lloc públic de 
l’ajuntament i això vostès ho haurien de saber-ho, això s’havia d’arreglar i m’ho 
havien aconsellat des de la Diputació, i de mica en mica ho hem anat arreglant. Fins al 
punt que això era insostenible, ja que el conveni que teníem feia 12 anys amb la 
Diputació de Barcelona ens l’han tallat, i a més a més la Diputació de Girona també 
ens ha retallat perquè no te pressupost. La Diputació de Barcelona no ens l’ha rebaixat 
ens la posat a zero. Aquest és el fonament de tot. En quant que vostè no sabia res, a mi 
em consta que el senyor Argenter aquest matí ha parlat amb aquesta persona, o sigui 
que estan assabentats, i si se n’han assabentat pel poble em sap greu. Aquesta persona 
te una carta d’acomiadament que la d’estudiar i encara no ha firmat. Ho farem públic 
en el moment que estigui tot bé i ell hagi acceptat la proposta. Per tant, vostès ho han 
fet públic i no se qui més. 

Sr. Argenter: No no no 

Sr. Alcalde: Sí, ho han fet públic vostès aquí en el ple i hem consta que l’han trucat i 
han parlat amb ell. Que em sembla molt bé i ell els hi ha dit el que ha volgut. No tinc 
res més a dir, només com ha dit vostè abans aquest d’allò que els  característica de 
tenir la clau, si que la tenen i ja ho ha dit moltes vegades, he de dir-li que afectivament 
tenen la clau per obrir i per tancar. En respecte a tot això que hem parlat.  

Després, al ser torn obert de paraula, al ser final d’any vull agrair la feina feta per tots 
els treballadors de l’ajuntament i els regidors que hi dediquen els seus esforços 
personals per tirar endavant el poble i que no és gens fàcil en aquests moment. Crec 
que s’està demostrant en els temps que estan corrent i malgrat les ajudes que ens 
falten, estem fent una promoció turística del municipi prou important. Tot el que hem 
fet fins ara són diners que hem anat treien d’administracions externes i ens ha permès 
seguir treballant. Són esforços de tots els regidors i només cal mirar els números dels 
anys anteriors per veure tot els que s’ha aconseguit. 

També dir que l’única cosa que s’apuja són les escombraries, que és un tema de la 
Mancomunitat la Plana i és en dotze municipis, i vull recordar que aquest 12 pobles, 



   

 

 

que se n’està fent demagògia, que estan mancomunats es va decidir, presidits per CiU 
tot i que som molts alcaldes independents, entre tots fer aquesta petita puja per les 
mancances de la Mancomunitat. Només volia matisar-ho i deixar-ho molt clar en el 
ple.  

No cal dir que vostès no varen voler participar en els pressupostos i vull que consti 
que hi ha un correu on se’ls va convidar a participar a la reunió per treballar pels 
pressupostos, només vull que consti. Ara al estar en el torn de preguntes vull fer 
alguna pregunta.  

Sr. Tordera: Jo simplement volem dir que ens ha fet il·lusió que s’hagi complert el 
tema de l’IBI, que es pugui pagar en dos o tres vegades, crec que s’ha d’agrair perquè 
és una cosa positiva i és molt important pel poble. Per això, quan una cosa ha anat 
malament li diem, i aquesta veiem que han rectificat a temps i per nosaltres ha estat 
perfecte. 

Sr. Alcalde: No és que haguem rectificat, és que ho hem fet des del primer dia que 
varem entrar a l’ajuntament hem deixat que la gent pagués l’IBI com pogués, 
simplement que ara esta documentat però sempre hem deixat que la gent pagués en 
dos o tres vegades l’IBI. Celebro que molta gent ho pugui fer-ho però fins ara són 
contades la de gent que ho han demanat, també li dic. Ja li varem dir l’any passat que 
no hi havia cap problema, però que consti que no és que rectifiqui si no que sempre 
aquest ajuntament ha deixat pagar l’IBI com es volgués a aquelles persones que ho 
necessitaven. El que em sabria greu és que d’això en fes mal us gent que no ho 
necessiten i la gent que ho necessiti no ho faci. Ara al estar pactat i establert així per 
tant cap problema. 

Sr. Tordera: Per això li comentava que ha estat una cosa positiva pel poble, i que no 
ho tingui que demanar una persona exclusivament perquè a vegades demanar-ho 
també costa una mica perquè la gent passa moltes angoixes per arribar a final de mes, 
i si es pot fer en dos o tres vegades molt millor . 

Sr. Alcalde: Estic d’acord, però repeteixo que això ho han pogut fer sempre que han 
volgut i si vol li ensenyaré la llista dels que ho estaven fent. 

Sr. Tordera: És molt diferent que una persona ho vingui a demanar expressament a 
que ja estigui fet per decret. 

Sr. Alcalde: És el mateix perquè saben que aquest ajuntament ho han pogut fer 
sempre. 

Sr. Tordera: Però la gent li costa més d’una manera que de l’altra. 

Sr. Alcalde: Potser sí però discrepo perquè sempre han estat atesos de la mateixa 
manera.  

Bé, el que volia demanar al senyor Argenter era ha veure que li va semblar la 
iniciativa de la tornada del Rally Guilleries de Clàssics a Viladrau i vaig veure i em 
consta que vostè hi va participar? Només volia saber la seva opinió del rally. 



Sr. Argenter: Com a participant? 

Sr. Alcalde: Com a participant i com a polític si creu que pot aportar feina al veïns 
del municipi, restaurants, comerços. Més com ha participant, com ho veu políticament 
si creu que això és positiu o no. 

Sr. Argenter: Jo li puc donar la meva opinió. 

Sr. Alcalde: Com a participant o com a partit, és igual. 

Sr. Argenter: Com a partit no la se perquè no n’hem parlat. Jo li donaré la meva com 
a participant. 

Sr. Alcalde: No, jo no li estic demanant com a participant li estic demanant com a 
polític i com a regidor de l’ajuntament. 

Sr. Argenter: Com a regidor i portaveu primer ho haig de parlar amb els meus 
companys i després li diré. 

Sr. Alcalde: D’acord, doncs espero que m’ho contesti. Creu que estem a l’altura de 
quan hi ha aconteixament d’aquest tipus com el rally estem prou preparats per donar 
serveis a la gent que ve de fora aquí a Viladrau o creu que hi ha mancances? 

Sr. Argenter: Normalment crec que sí. 

Sr. Alcalde: L’altre ja la contestarà, espero que el proper ple en podem parlar. Vostès 
anunciaven dies en darrera que havien de fer una manifestació, el seu grup polític, per 
la carretera de la fullaca la GI-5251 i inclús volien parar l’eix, segueixen encara 
engrascats per portar a terme aquesta acció perquè per una vegada per totes comencin 
amb l’ampliació de la carretera de la fullaca? Podrien dir-me si saben res d’aquest 
tema? 

Sr. Argenter: Ho desconec. 

Sr. Alcalde: No saben res i desconeixen que CiU volia parar l’eix i fer aquesta 
manifestació. 

Sr. Argenter: CiU de Viladrau no, eh! 

Sr. Alcalde: Sí, CiU de Viladrau. Però veig que menys preuen els companys que hi 
havia i diuen que vostès no tenen res a veure amb ells. Potser tampoc els hi ha 
explicat això. 

Jo els hi recomano que ho facin, que parlin amb els seus excompanys de CiU de 
Viladrau i que em contestin el proper ple. No els hi demano res més. 

El dia que varem aconseguir que la Diputació de Barcelona, i va lligat amb tot això 
que parlàvem senyor Tordera, aprovés aquest projecte presentat, que a més a més, el 
tinc aquí, que va sortir a la revista del poble malgrat que alguns de la Diputació diuen 
que va estar molt mal fet. Això, vostès saben que és l’aprovació de la Diputació de 



   

 

 

Barcelona de l’ampliació i projecte de la carretera de la fullaca i tirà endavant, que 
poden venir a l’ajuntament a veureu quan vulguin com els he dit varies vegades. 
Només quedava fer les expropiacions amb els veïns i, a més a més, que estigui amb el 
pressupost per tirar-lo endavant. Jo ara, si m’ho permeten, posaré data ja que fa pocs 
dies que vaig anar a la Diputació de Barcelona per la carretera de la fullaca, que fa 
molt de temps que l’estic perseguint, i vaig trucar el senyor Izquierdo i em va dir que 
tot estava en marxa. Aquí van haver-hi les reunions amb els veïns de Sant Sadurní pel 
tema de les expropiacions i no va haver-hi cap problema, tots els veïns hi estaven 
d’acord. Llavors, el senyor Izquierdo em va dir que si hi havia pressupost es tiraria 
endavant, i m’havien promès que aquest 2014 la carretera de la fullaca s’ampliaria i es 
tiraria endavant. 

L’últim cop que varem anar, repeteixo, pel conveni famós de l’Espai Montseny i que 
ha provocat menys ingressos  a l’Ajuntament de Viladrau i hem hagut de prendre 
mesures. El senyor diputat Puigdollers ens va dir que aquest tema el portava el 
coordinador de l’àrea el senyor Reca, que vostès coneixen molt bé, i que li dirà que 
em truqui i em digui com està. A dia de avui, no se quin dia va ser ara mateix, però si 
m’ho permeteu després posaré dates en cada reunió que jo he assistit a la Diputació de 
Barcelona i les últimes he estat acompanyat pel tinent d’alcalde i l’Imma Gomez. Em 
va dir que em trucarien i encara l’espero, no m’han dit res, i em pensava que vostès 
que van esventant que poden fer molt i que inclús potser poden recuperar aquest 
conveni amb la Diputació de Barcelona, a lo millor ho sabien però es veu que no. 
Veig que no ho saben i hauria estat una cosa per poder anar avançant amb aquest 
tema. 

El senyor Tordera, i li pregunto directament al senyor Tordera i va lligat amb el que li 
he dit anteriorment, el senyor Reca el coordinador el coneix, no? 

Sr. Tordera: Sí, i tant. 

Sr. Alcalde: La seva filla treballa amb ell. 

Sr. Tordera: Sí, i tant. 

Sr. Alcalde: Hi varem anar el dia 14 i em consta que hi ha molta vinculació, doncs al 
treballar allà la seva filla, i li vaig dir al senyor Reca i ho repeteixo aquí, jo m’he 
sentit molt violent per part d’aquest senyor, per temes que no venien a “cuento”, per 
que la seva filla crec que és enginyera de camins, i amb un tema de convenis de 
l’ajuntament que el senyor Reca  la posi al costat penso que és per coaccionar, i ho dic 
aquí perquè a ell també li vaig dir, posar la filla del primer senyor de l’oposició, a la 
reunió no era necessari. Això no treu que a la seva filla li tinc tot l’apressi del món, no 
la menyspreo, tot el contrari, però crec que el senyor Reca va fer una actuació molt 
lletja i vull lligar-ho amb tot el que hem parlat abans perquè la gent es doni compte 
fins on arriba la seva bona voluntat i per on van els seus trets. Que la posin al costat 
per pressionar-me ho vaig trobar molt malament i així li vaig manifestar al senyor 
Reca, i així li manifestaré en la propera reunió amb al president, perquè és molt 
desagradable per la meva part, a part de les altres reunions que hi ha hagut.  



Dit això no haig de dir res més, només aclarir com estan els temes amb la Diputació 
de Barcelona, i si convé pel bé del poble i tant que li demanaré ajuda, però no aquest 
tipus d’ajuda. Aquest tipus de coacció o ajuda a mi no m’agrada, ja he estat 
coaccionat per gent de Convergència d’aquí Viladrau, de càrrecs polítics d’aquí 
Viladrau i, ho sento, però me’ls he tret, no vull saber-ne res. Aquestes coaccions dels 
partits polítics ni les admeto ni l’admetre mai. Per tant, si li demano ajuda algun dia 
serà ben bé perquè vostè tingui el cor d’anar a veure una persona i no donant les 
voltes amb persones que per mi no es mereixerien estar en aquests càrrecs públics. No 
vull comentar res més. 

Sr. Tordera: Però, perdó,  en la coacció amb quin aspecte es refereix quan diu que es 
va sentir coaccionat a l’haver-hi la meva filla? 

Sr. Alcalde: Perquè estic parlant d’un tema de convenis i crec que la seva filla, sent 
enginyera de camins, si hagués estat parlant de la carretera de la fullaca ho hagués 
entès perquè és el seu tema, i li dic clarament com li vaig dir al senyor Reca. Però per 
un tema de convenis, que la posi allà al costat i no digués res, perquè lògicament no 
era el seu tema, és un clar tema de coacció i és com actua el senyor Reca.  Perquè li 
diré més, el senyor Reca, i passant pel punt d’informació d’aquí Viladrau, perquè ve 
molt per aquí Viladrau i ho sap de sobres, va venir un dia aquí i va dir que el punt 
d’informació estava tancat, i això ho va transmetre a la Diputació de Barcelona. Això 
va ajudar a que el conveni amb Viladrau no seguís perquè el punt d’informació no el 
mantenien obert, o sigui que va dir que en Xavier no estava treballant aquell dia, que a 
més a més no hi havia fulletons, que estava malament. Jo li vaig dir que el punt 
d’informació s’havia traspassat a l’ajuntament perquè a l’altre lloc s’estaven fent les 
obres, i em va dir que ell havia anat sota l’ajuntament. Per tant, el dia aquell que en 
Xavier estava treballant ell va dir que no hi havia ningú, que l’oficina estava feta un 
desastre, que no hi havia fulletons, no hi havia de res, i que creia que Viladrau no es 
mereixia l’aportació de la Diputació de Barcelona. I aquí va començar tot, o sigui que 
aquest senyor, per mi i veien altres reunions a Arbúcies i altres llocs, el que ha anat 
destapant i dient, no penso que faci malament la seva feina, ja que no sóc ningú per 
qüestionar-lo, crec que ha rebut una informació falsa de Viladrau i d’aquest alcalde i 
amb ell mateix li vaig transmetre, per això ha fet aquesta actuació, penso 
equivocadament. I més quan em posa la filla, no la del portaveu, però si la del primer 
de l’oposició allà per pressionar-me. Simplement és això, li he explicat com va anar. 

Sr. Argenter: Això és un problema seu, no? 

Sr. Alcalde: És un problema meu, hi ho estic manifestant com vostès manifesten 
altres coses.  

Sr. Argenter: Ara que ens ve a dir a nosaltres, que va anar a una reunió i hi havia la 
seva filla, jo no en tinc cap culpa. Demani al senyor Reca perquè hi havia la seva filla 
allà. 

Sr. Alcalde: Ja li vaig preguntar. Jo ara li pregunto perquè ell ha dit que el coneixia i 
estava parlant de la Diputació de Barcelona i està parlant d’obrir portes, o sigui que 



   

 

 

senyor Argenter no s’enfili per les branques, i a més a més que no estic parlant amb 
vostè estic parlant amb el senyor Tordera i és ell que ha de contestar no vostè. 

Sr. Argenter: Estem parlant. 

Sr. Alcalde: Les preguntes les estava fent al senyor Tordera no a vostè.  

Sr. Tordera: Un moment, ha provat vostè de trucar a la senyora Montse Tordera? 

Sr. Alcalde: No. 

Sr. Tordera: Provi de trucar-la. 

Sr. Alcalde: No, hi he parlat directament amb la senyora Montse Tordera, crec que 
això torna a demostrar un cop més. A mi em va dir un dia, perquè havia anat a veure 
el president quan vaig intentar fer tots els passos. A mi la senyora Tordera em mereix 
tots els respectes però jo haig de començar per la persona que ho porta, que és el 
coordinador, del coordinador haig de passar al diputat, del diputat a l’altre diputat, i si 
convé haig d’arribar a la presidència. Per cert, quan m’ha atès ho ha fet molt 
amablement i amb ella i tinc una bona franquesa, i a més amés, ens trobem sovint a 
Barcelona, vull dir que no tinc cap problema de parlar amb la Montse, però no se de 
que tinc de parlar amb la Montse. Jo em dec a uns càrrecs que hi ha dins la Diputació i 
haig d’anar amb ells, no veig que hagi de parlar d’un tema que no toca amb una 
persona per baix. Res més que això.   

Sr. Tordera: No és per baix la Montse, eh! 

Sr. Alcalde: No se quin càrrec te, l’única cosa que se és que està d’ajudant del 
coordinador senyor Reca, és l’única cosa que se. Fins aquí, al que l’alcalde de 
Viladrau es deu i és la primera persona que haig de parlar, i així m’ho han dit, és el 
senyor coordinador. I és el que estic fent. Parlo amb el coordinador Reca, parlo amb el 
coordinador Ramon, parlo amb un altre coordinador general, parlo amb els diputats i 
parlo amb el president.  

Sr. Tordera: La Montse és la coordinadora d’infraestructures. 

Sr. Alcalde: Pel que a mi em consta deu estar de coordinadora, però qui és el seu 
cap? 

Sr. Tordera: El diputat. 

Sr. Alcalde: No, el seu cap directe de dins el departament, qui és? 

Sr. Tordera: En Marc. 

Sr. Alcalde: No, en Marc no. Hi ha en Reca abans. Com a coordinador d’àrea, de 
l’àrea que vostè m’està parlant hi ha el senyor Reca Vilabella. Si vostè mira per 
Internet i mira els càrrecs veurà que el coordinador que hi ha en aquest càrrec i al qual 
l’alcalde s’ha de dirigir és el senyor Reca, no s’equivoqui. Que no passa res, al 



contrari, per parlar amb la Montse perquè hi parlo moltes vegades. Res més a dir en 
aquest tema. 

Per últim, que és un altre tema de no demagògia i de no posar pals a les rodes, vull 
que consti aquí, és el tema del jutjat contenciós administratiu de Girona en el qual 
sembla que vostès donin l’esquena a l’ajuntament i al poble de Viladrau, i vull 
informar de la primera resolució que hi hagut sobre les Guilleries i els anirem 
informant del que vagi passant. Millor que us ho expliqui la Secretària. 

Sra. Secretària: Hem rebut del contenciós que al principi s’havien presentat unes 
al·legacions, que com sabeu hi ha varis recursos, on un d’aquest és d’una veïna de les 
Guilleries Ascensión Perez Molina anava contra la resolució d’alcaldia en que 
aprovava el canvi de sistema d’actuació de la reparcel·lació i demanaven que es 
deixes sense afecte aquesta resolució i el jutjat ho ha desestimat. Es seguirà el judici i 
finalment es resoldrà el que calgui, però ells demanaven que prèviament hi hagués 
aquesta suspensió cautelar i no s’ha acceptat, s’ha denegat la suspensió cautelar 
demanada per la Sra. Perez Molina en aquest recurs. 

Sr. Alcalde: En aquest cas dir-los que estic molt content perquè  estem defensant, 
com ha dit vostè, una causa pel poble de Viladrau i veïns de Viladrau, això si es 
treballar pel poble. És defensar el poble de Viladrau, no el contrari. I també els 
convido per si volen estar assabentats d’aquest tema, ja que CiU va estar 12 anys a 
l’ajuntament i també es trobaven amb aquesta situació que ens trobem nosaltres amb 
les Guilleries, m’agradaria que  es miressin aquesta informació i s’informessin bé 
abans de donar suport a una petita part dels veïns de les Guilleries, que és la junta, i 
no a l’ajuntament de Viladrau. Quan s’hagin assabentat d’això jo entendria tot lo 
altres, si no el contrari és anar contra el propi poble i els seus propis companys de 
l’ajuntament, que hi havia hagut i que hi ha. Només dir-los això, que reflexionin.  

Sr. Argenter: Com a contesta només diré que nosaltres no hem donat mai suport a 
aquesta associació. Després només fer-li una aportació sobre la carretera de la fullaca. 

Aquest grup municipal conscient que la carretera de la fullaca és molt important i que 
és un be que ens pertoca estar-hi a sobre i veient que vostès, creiem nosaltres, que no 
hi estan a sobre.. 

Sr. Alcalde: Si vostè creu que això que esta aprovat per la Diputació de Barcelona no 
és estar-hi a sobre, no ho entenc. Vol que li digui tots els viatges que he fet a la 
Diputació de Barcelona? Vostè sap que això esta aprovat per la Diputació de 
Barcelona? 

Sr. Argenter: No em pot contestar si no sap el que li vaig a dir. 

Sr. Alcalde: Si m’ho està dient, que nosaltres no ens em cuidat prou, i jo li contesto. 

Sr. Argenter: Jo li dic que no hi estan a sobre. 

Sr. Alcalde: Que no hi estem a sobre? Això vol dir que no ens en cuidem. 



   

 

 

Sr. Argenter: El que hem fet nosaltres, ja que a nosaltres no ens informaran mai 
perquè primer han d’informar al senyor alcalde, nosaltres hem demanat que el nostre 
portaveu del grup municipal a la Diputació que ens informi. I estem a l’espera sobre 
les actuacions d’aquesta carretera. Com i de quina manera està. Si hi ha algun canvi jo 
li diré. 

Sr. Alcalde: Segurament vostè m’ho dirà, perquè jo per qualsevol variació en la 
carretera de la fullaca jo els  he informat. Vostès saben que esta aprovat, aprovat amb 
un plantejament que es va fer des d’aquest grup municipal, van fer el projecte ells 
però va ser una proposta d’aquest grup municipal, que l’hem seguit i perseguit i 
d’aquí venen tantes i tantes i tantes visites a la Diputació de Barcelona. Hi anàvem per 
dos temes, la carretera d ela fullaca i conveni de l’Espai Montseny.  

Sr. Argenter: Ha passat un any i encara estem igual. 

Sr. Alcalde: No hi estic d’acord. De moment no estem igual, perquè fa 3 o 4 anys 
endarrere no hi havia projecte i no estava aprovat, avui i li torno a repetir, està 
aprovat. Ho vaig posar amb un ple i ho vaig fer públic, perquè és una cosa pública. 
Està aprovada. Ara només falta que no hi hagi al·legacions dels veïns i que hi hagi 
pressupost que esta pendent d’un senyor que es diu Reca que m’informi de veure si hi 
ha pressupost o no, si es començaran aquest anys les obres o no. 

Sr. Tordera: Aquests papers que li van donar de la Diputació que vostè els va exhibir 
pel poble, em pot dir qui els hi va donar? 

Sr. Alcalde: Van arribar aquí per registre, són aquests. Amb el segell. 

Sr. Tordera: Que hi havia la signatura del president? 

Sr. Alcalde: Sí, tot. Els vol repassar? Estan aquí. 

Sr. Tordera:  A mi m’agradaria saber qui és que els va enviar. 

Sr. Alcalde: No se qui va ser de la Diputació. Que no van ser a temps a parar-ho o 
que? 

Sr. Tordera: No no no. 

Sr. Alcalde: Pregunto. No ho se. 

Sr. Tordera: De parar-ho no en tinc cap ganes al contrari, sóc dels que la faig servir 
cada dia aquesta carretera, i n’estic fins el cap damunt. 

Sr. Alcalde: Espero, que sigui per poder-la fer plegats. Per últim els volia convidar i 
així els hi faig saber, perquè a vegades me’n puc oblidar però no pot sortir d’aquí, 
doncs el dia 20 fem un homenatge i una festa, un dinar, al senyor municipal Rafael 
Nuñez ja que, com heu vist avui, hem tret la plaça i li farem una mica d’homenatge i 
dinar des de l’ajuntament. Si volen assistir hauríem de saber quants regidors per 
poder-ho concretar. I si volen participar, perquè se li farà un petit obsequi que 
l’ajuntament aportarà i per part dels treballadors per tenir un detall. Ja que sempre als 



treballadors se’ls hi feia un obsequi per Nadal doncs aquests diners es destinaran a 
aquest regal per al senyor Nuñez. Doncs anirem a dinar i li farem una mica de 
reconeixement. 

Sr. Tordera: Quin dia és? 

Sr. Alcalde: El dia 20 de desembre, divendres al mig dia. 

Sr. Polo: Em sap greu senyor alcalde però jo no hi serè.  

Sr. Alcalde: D’acord. Els altres suposo que ja ho direu a la Dolors. Res més. 
Aixequem la sessió. 

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


