ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 17 DE MAIG DE 2010
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 56/2010
Data: 17/05/2010
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A)
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A)
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU)
Sr. Josep Bellvehí Sàenz (CiU)
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou trenta hores del dia disset de maig de dos mil deu, es
constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a
l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la Secretària de la
Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària, 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, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents
punts de l’ordre del dia:

1.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS D’ESQUERRA
I CIU EN RELACIÓ A LA GESTIÓ I COORDINACIÓ DE LA REVISTA “EL
POBLE”.

El Sr. Alcalde llegeix literalment la proposta d’acord presentada pels grups municipals
de CiU i ERC a l’Ajuntament, i que transcrita literalment diu:
“Atès que en el últim numero de la revista “EL POBLE” Nº 7, no s’han respectat
diferents acords presos en ple d’aquest Ajuntament, i s’han comes actuacions irregulars.
Demanem es donin explicacions d’aquest fet per part del grup al Govern L’Alternativa i
s’aprovi una reprovació pública d’aquesta actuació.”
A continuació el Sr. Alcalde dóna la paraula als grups que presenten la moció:
Intervé en primer lloc el Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, el qual manifesta:
“Aquest Regidor, en nom del grup municipal d’ERC, lamenta públicament l’ús que el
Sr. Alcalde ha fet servir, en benefici propi i incomplint totes les normes i regles
democràtiques, de les cartes que el grup d’ERC i el de CiU han enviat a la revista “El
Poble” per ser publicades a la secció que cada partit polític hi té reservada.
Aquestes cartes han estat llegides pel Sr. Alcalde abans de la seva publicació i, sense
cap mena d’escrúpol, ha utilitzat l’espai que la mateixa revista reserva al seu grup
polític, per contestar públicament, en nom de L’Alternativa, les informacions i opinions
que recollien aquestes cartes.
Amb aquesta acció queda palès que al Sr. Alcalde no sols no li agrada la crítica, o el
que ell considera comentaris discordants, sinó que considera que no haurien de sortir a
la revista, i a més, ha utilitzat el seu càrrec per llegir, abans de la seva publicació,
aquestes cartes i respondre en el mateix número, sense cap tipus d’honorabilitat ni
d’ètica, aprofitant-se d’una informació que no podia fer servir fins després de la seva
publicació.
Per el grup d’Esquerra el més important no és el contingut de les diferents cartes, sinó
les formes que s’han utilitzat des de l’Ajuntament i des del grup d’Alternativa, que
ataquen el dret fonamental de la llibertat d’expressió. El Sr. Alcalde sap que el
representant del grup municipal d’ERC defensarà sempre aquest dret a la llibertat
d’expressió, estigui o no d’acord amb el que es digui, i que no tindrà mai el seu suport
per modificar cap tipus d’opinió i/o escrit que s’hi pugui presentar, com ja va passar
amb el primer número de la revista, quan varen intentar infructuosament trobar el seu
suport per tal de no publicar un escrit de CiU. Cal preservar la confiança de la majoria d
ela gent del poble, que amb fets com aquest veu retallada la seva llibertat per escoltar
les opinions de tothom en igualtat de condicions. És per aquest motiu que demanem al
Sr. Alcalde la seva disculpa pública , en nom seu i del grup polític al que representa, en
el proper número publicat d’aquesta revista.”
A continuació pren la paraula el Sr. Roquet del grup municipal de CiU, el qual
manifesta:

“Tot i que no li agradi a vostè, és el meu Alcalde així com el de tots els viladrauencs,
tant dels qui el varen votar com dels qui no, tant dels que es varen decantar per les
altres 2 formacions polítiques com dels que no varen anar a votar, de tots i per tant ha de
ser el primer avalador de que els meus drets estiguin protegits al igual que els de la resta
de Regidors i de la resta de viladrauencs, el primer en protegir-los i no el primer ni
l’únic a utilitzar-los. S’ha generat un sentiment en la gent del poble que et pregunta
“això ho pot fer l’Alcalde? com pot ser que això és publiqui?, què passa ? es que si ara li
caus malament a l’Alcalde pot utilitzar la informació de que disposa per la seva
conveniència?”. Vull dir a tota aquesta gent que estiguin tranquils, crec que aquest ha
estat un fet aïllat, que no passarà més. Fins avui mai havia passat i els grups d’ERC i
CiU estem disposats a defensar la nostra institució pública, la única que tenim, i que
ens ha de donar, com fins ara, la seguretat i la tranquil·litat, gràcies a la seva actuació,
de que la Casa Consistorial és la casa de tots i que hi anem quan ens fa falta, però tenim
la seguretat i la convicció de que la gent que allà hi treballa, cada dia s’esforça per a fer
bé la seva feina, que vol dir treballar dins d’un estat de dret, respectant les normes
establertes i aconseguint així millorar el poble i fer que segueixi avançant pel be de tots.
Tots els Regidors, a l’igual que vostè, ocupem aquest càrrec de forma provisional i per
decisió pròpia, a l’hora de presentar-nos per a poder ser escollits; de la mateixa manera,
per decisió personal o de les urnes deixarem aquesta funció pública, però l’Ajuntament
continuarà fent la seva feina i seguirà sent l’Ajuntament de tots. A costat molt preservar
i mantenir la imatge del nostre Ajuntament, durant molts anys, i molts Alcaldes,
Regidors i treballadors públics s’han esforçat per fer-ho; ara no podem permetre que
aquesta feina quedi poc més que en entredit; és per aquesta raó que li demano
formalment que avui demani disculpes per la seva actuació i la del seu grup, i en el
futur, en el proper número de la Revista El Poble; per tal de poder passar pàgina
d’aquest llastimós fet, i seguir fent el que ens correspon que a vostès és governar i a
nosaltres fer d’oposició”
Intervé a continuació la Regidora Sra. Campañà, del grup municipal de L’Alternativa,
la qual manifesta que la decisió de publicar l’escrit no va ser del Sr. Alcalde sinó que va
ser una decisió de tot el grup.
El Sr. Alcalde intervé a continuació i manifesta:
En primer lloc deixa clar que és un escrit que ha fet el grup de L’Alternativa, en el qual
admet que s’han comès dos errors: primer contestar abans d’hora, aprofitant-se de la
informació que es tenia i posar noms, per això demana disculpes.
Però també vol deixar clar que ell mai ha dit que no vulgui que es publiquin o que no es
facin segons quins escrits, com ha dit el Sr. Hector, sinó que el què volia es buscar un
acord per evitar entrar en aquesta dinàmica que només porta a confusió. El grup de
L’Alternativa ha estat moltes revistes sense fer cap escrit, tot i que sortien coses que no
eren prou certes, però aquests últims escrits varen pensar que calia contestar-los, doncs
en algunes coses es faltava a la veritat i ja n’hi havia prou, segurament no era el moment
però si que es realment el què pensa el grup. No tornarà a passar, es contestarà en una
altra revista; parlarà amb el grup de L’Alternativa i es demanaran disculpes per
contestar abans d’hora i posar noms però no es retractaran del què es diu.
També el Sr. Alcalde vol que es reconegui que s’ha donat la cara en aquest tema, s’ha
convocat el Ple de seguida, sense esperar els dos mesos que podia tardar a convocar,

perquè creuen que s’havia de fer i s’havien de demanar les disculpes que calien. En la
propera revista tot i que ja constarà en l’acta del ple es faran constar aquestes disculpes.
Per última demana als grups polítics que els escrits a la revista siguin coherent i no es
falti a la veritat.
El Sr. Bayarri, contesta que en cap moment es demana que es retracti del contingut
sinó del fet. Deixa clar que el seu grup continuarà dient el que els sembli que han de dir,
perquè tot el que sigui no poder dir el que es pensa no és democràtic, sinó que es
dictadura, i ells no estan disposats a que ningú els digui què es pot i què no es pot dir.
El Sr. Alcalde intervé per manifestar que només faltaria que no pogués dir el que
volgués, però vol deixar clar que en la reunió que van tenir amb el grup d’ERC el que
buscava era el seu suport no per no publicar l’escrit de CiU sinó per evitar entrar en
aquests escrits que creen confusió i emboliquen la troca, la seva intenció era parlar
també amb CiU per evitar aquests escrits que porten confusió entre la gent del poble, el
que volia era moderar el discurs.
La Sra. Campañà manifesta que el grup de L’Alternativa sempre ha tingut molt clar fer
aquesta publicació per a donar a conèixer els acords municipals, i ella va pensar que
també estaria bé que hi participessin les entitats i aleshores va ser quan el grups de CiU i
ERC van dir que també hi participessin els grups polítics, i pel que ha servit és per fer
mal a l’equip de govern.
El Sr. Roquet , demana quin mal hi ha en que els grups polítics hi diguin la seva.
El Sr. Bayarri contesta que la Revista és una publicació del poble no del grup de
govern, si volen que facin una revista de L’Alternativa. També van dir que no es
posarien les actes i es va dir en un ple i això s’ho han passat pel forro.
El Sr. Alcalde contesta que no es va acordar en un ple sinó en uns torn obert de precs i
preguntes, com diu també en la moció, i per tant que quedi clar que no es va debatre en
un acord de Ple.
El Sr. Bayarri manifesta que a partir d’ara s’aprovarà abans que sigui un acord de Ple,
però el cert és que se’n va parlar i es va acordar que no es publicarien les actes perquè
resultava molt car, però en el proper número van sortir publicades.
La Sra. Campañà contesta que es van publicar reduïdes i tampoc els va agradar.
El Sr. Roquet contesta que aleshores ja van estar d’acord tots els grups en que no era
qüestió de resumir, ja que això suposa aplicar uns criteris que no son objectius. I a partir
del moment en què s’obre la revista a Associacions, Entitats i Grups Polítics s’ha de
respectar el que volen dir, només faltaria que no poguessin dir el que vulguin.
El Sr. Basties, explica que des de sempre el grup de L’Alternativa i abans AIV, sempre
han tingut clar que volien publicar les actes.
El Sr. Alcalde vol deixar clar que mai ha volgut vetar cap escrit perquè es critiqui, que
l’únic que ha demanat és que no es falti a la veritat, per tant no està coartant cap
llibertat, com diu el Sr. Hèctor quan el tracta de dictador.
El Sr. Roquet, com a persona afectada per l’escrit publicat, ja que es van publicar dades
referents al permís d’obres que té concedit, comenta que s’han comès dues irregularitats

primer publicar les dades, cosa que diu el Sr. Alcalde no es cap irregularitat perquè els
permisos són públics i tothom en pot conèixer les dades, i segona, continua el Sr.
Roquet el fet de que si es demanen aquestes dades hi ha d’haver una sol·licitud de qui
les demana i el motiu per les quals les demana i això no hi és, per tant hi ha
irregularitats en la protecció de dades. Però això ho vol deixar al marge, i accepta les
disculpes que s’han donat i que es publicaran en la pròxima revista, però per últim
també vol deixar clar que en la contesta que del grup de L’Alternativa s’ha caigut en
l’error de creure que els escrits dels grups polítics els fem els seus caps, l’Hèctor o jo
mateix, quan aquest últim escrit precisament no el va fer l’Albert Roquet, perquè estava
fora, per tant demana que es deixin de banda els personalismes, doncs sempre els escrits
es consensuen entre tots. I dit això pel grup de CiU queda tancat el tema.
El Sr. Alcalde contesta que són precisament els grups a la oposició els que es confonen,
doncs així es demostra quan s’han dirigit només a la persona de l’Alcalde.
Tant el Sr. Roquet com el Sr. Bayarri, contesten que es dirigeixen contra el grup de
L’Alternativa, i contra l’Alcalde perquè és ell qui te la responsabilitat de preservar les
dades de caràcter personal.
El Sr. Alcalde per finalitzar es reafirma en les disculpes que ja ha donat sobre la
publicació efectuada pel grup de L’Alternativa en la última revista El Poble, pel que fa a
les dades personals i al fet de contestar abans d’hora, però també vol deixar clar que es
reafirma en el contingut de l’escrit.
El Sr.Roquet per acabar i, com a opinió personal, vol dir que ell ha contractat un
immigrant i segurament ho tornarà a fer, per això pregunta si hi ha algun problema per
aquest fet, doncs tal i com estant posades les paraules a l’escrit pensa que s’han posat de
manera inadequada per a una persona que té tots els drets i deures iguals que els que
estem en aquesta sala. Per tant si hi ha algú que li molesta que es prengui una pastilleta,
si cal.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20’00 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

