
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 94/2013 

Data: 18/11/2013 

Horari: 19,00 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 del dia divuit de novembre 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 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, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 

 



1.-PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS PER AL 2014.- 
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, es proposa als reunits, 
l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 “Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  

 

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

  
AArrttiiccllee  66..  QQuuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  
  
33))  LLaa  qquuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  ss’’aauuggmmeennttaa  uunn  22%%  ddee  llaa  qquuoottaa  vviiggeenntt..  
  
44))  AA  aaqquueesstt  eeffeeccttee,,  ss’’aapplliiccaarràà  llaa  ttaarriiffaa  sseeggüüeenntt::  
  
RREECCOOLLLLIIDDAA  II  TTRRAACCTTAAMMEENNTT  DDEE  RREESSIIDDUUSS  
                                  EEUURROOSS  
44))  HHaabbiittaattggeess::  
EEnn  ssòòll  uurrbbàà                    112211,,4455  
EEnn  ssòòll  rrúússttiicc  aassssiimmiillaabbllee  aa  hhaabbiittaattggee  uurrbbàà    112211,,4455  
HHaabbiittaattggeess  UUrrbbaanniittzzaacciióó  GGuuiilllleerriieess      112211,,4455  
  
  
BB))  EEssttaabblliimmeennttss  ddee  rreessttaauurraacciióó  ii  aalllloottjjaammeenntt::  
BBaarrss                            228833,,7799  
RReessttaauurraannttss  ii  llooccaallss  ccààtteerriinngg        555566,,0088  
HHootteellss,,  ppeennssiioonnss  ii  rreessiiddèènncciieess        555566,,0088  
CCaasseess  ddee  ccoollòònniieess  ii  aaggrroottuurriissmmee      334455,,1177  
  
  
CC))  LLooccaallss  iinndduussttrriiaallss  II  mmeerrccaannttiillss::  



   
 

 

EEssttaabblliimmeennttss  ccoommeerrcciiaallss        116622,,3355  
AAllttrreess  llooccaallss  iinndduussttrriiaallss        440000,,1133  
IInndduussttrriieess  aalliimmèènnttaarriieess        779988,,9988  
  
Ordenança núm. 10: Taxes diverses per altres aprofitaments especials i 
utilitzacions privatives del domini públic local. 

AArrttiiccllee  66..  QQuuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  
  
TTaarriiffaa  qquuaarrttaa::  
  
dd))  PPeerr  ll’’aapprrooffiittaammeenntt  eessppeecciiaall  ddee  lleess  ddiiffeerreennttss  ssaalleess  mmuunniicciippaallss  ––  CCaann  SSiiàà  ii  aannttiicc  
AAjjuunnttaammeenntt--    
--  CCuurrssooss  dduurraaddaa  aannuuaall..............................................................................  4400,,0000  €€//mmeess  
--  CCuurrssooss  dduurraaddaa  mmeennssuuaall......................................................................  6600,,0000  €€//mmeess  
--  CCuurrssooss  eessppoorrààddiiccss  ppeerr  ddiiaa..................................................................    1122,,5500  €€//hhoorraa  
--  EExxppoossiicciioonnss  ppaarrttiiccuullaarrss  aammbb  àànniimm  lluuccrraattiiuu..............  1122,,0000  €€//ddiiaa  
--  PPeerr  nneetteejjaa  ddee  ssaallaa........................................................................................  3300,,0000  €€//aaccttee  
  
SS’’aaffeeggeeiixx  uunn  aallttrree  eeppííggrraaff::  
ee))  PPeerr  ll’’aapprrooffiittaammeenntt  eessppeecciiaall  ddee  lleess  ddiiffeerreennttss  ssaalleess  ddee  ll’’EEssppaaii  MMoonnttsseennyy::  
--  CCuurrssooss  ii  ccoonnffeerrèènncciieess,,  ppeerr  hhoorraa................................................  2200,,0000  €€//hhoorraa  
  
Ordenança núm. 13: Taxa per la prestació del servei de piscina municipal i 
realització d’altres esports en el recinte esportiu municipal. 

  
AArrttiiccllee  66..  QQuuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  
  
LLaa  uuttiilliittzzaacciióó  ddeell  ppoolliieessppoorrttiiuu  ppeerr  ppaarrtt  ddee  qquuaallsseevvooll  eennttiittaatt    ddeell  mmuunniicciippii  oo  ppeerrssoonnaa  
eemmppaaddrroonnaaddaa  aall  mmuunniicciippii  ttiinnddrràà  ccaarrààcctteerr  ggrraattuuiitt..    
  
dd))  PPiissttaa  PPaaddeell::    
HHoorraa  ddiiaa::  1122  €€  
HHoorraa  nniitt::  1166  €€  
  
Ordenança núm. 16: Taxa per visites a museus, exposicions, biblioteques i altres 
centres i llocs anàlegs. 

AArrttiiccllee  66..  QQuuoottaa  ttrriibbuuttààrriiaa  
  
TTaarriiffaa  11ªª  MMUUSSEEUUSS::  
EEnnttrraaddaa  iinnddiivviidduuaall  ––  aadduullttss  --............................................      55,,0000  €€  
EEnnttrraaddaa  iinnddiivviidduuaall  ––  mmiinnuussvvààlliiddss--........................      22,,5500  €€  
EEnnttrraaddaa  nneennss  ddee  55  aa  1122  aannyyss..........................................      22,,5500  €€  
JJoovveess,,  jjuubbiillaattss  ii  ggrruuppss............................................................    44,,2255  €€  
  



AAqquueessttss  pprreeuuss  ppooddeenn  vvaarriiaarr  aa  llaa  bbaaiixxaa  eenn  ccaass  dd’’ooffeerrtteess  ddee  pprroommoocciióó  ttuurrííssttiiccaa..  
  
  
SSeeggoonn..--  AApprroovvaarr  eell  ffrraacccciioonnaammeenntt  eenn  ddooss  tteerrmmiinniiss  ddee  llaa  qquuoottaa  ddee  ll’’IImmppoosstt  ssoobbrree  bbéénnss  
iimmmmoobblleess..  
    
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2014, 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. 

Quart.- 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. 

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor 
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, s’hi abstenen els 3 Regidors de 
CiU. 

Intervencions: 

Sr. Alcalde: Una nova que també hem d’aprovar, o que quedi constància, tenim un 
preu pel pavelló esportiu i pensen que el jovent del poble, no se fins quina edat, 
puguin entrar gratuïtament. Això en Canti us dirà la seva proposta. 

Sr. Cantizano: Seria pels empadronats al poble. 

Sr. Alcalde: És perquè els empadronats al poble puguin fer servir el pavelló 
gratuïtament. Per últim queda el tema del local de Can Sià que s’hauria de modificar 
perquè ens sembla que és un preu molt baix i sobre tot crear una nova per les sales 
d’aquí sota l’ajuntament, les antigues escoles que estan buides. Doncs s’hauria 
d’establir un preu per la seva utilització, ja sigui per un més o per dos mesos. No es 
tracta de fer negoci però si cobrir les despeses, ja que tenim unes despeses de neteja, 
de llum, d’aigua i com a mínim, s’haurien de cobrir les despeses. 

Sr. Bayarri: Serien mensuals per sala, no? 

Sr. Alcalde: Sí, mensuals per sala.Si és a llarg termini hauríem de veure si aquests 
37,50€ mensuals són suficients, tot i que el millor seria arrodonir-ho a 40 o 45€. 

Sr. Bayarri: O sigui 60€ si és mensual i 40€ si és anual. 



   
 

 

Sr. Tordera: L’altre cosa seria si hi ha alguna subvenció, no? 

Sr. Alcalde: Exacte. Si dones una ajuda puntual a una associació ja és un altre tema. 

Sra. Clopés: Es feria per dies o mensual, no? 

Sr. Bayarri: No, seria mensual o anual. 

Sr. Alcalde: Però estem parlant d’un mes, si són cursos o xerrades esporàdiques 
realitzats per empreses amb ànim lucratiu d’una hora o dues ja se’ls cobra 12, 50€ 
l’hora, jo crec que esta bé. 

Sra. Gómez: S’hauria d’incloure la sala de l’Espai Montseny, que jo augmentaria el 
cost, perquè el cost de manteniment és molt més gran. 

Sra. Clopés: La disponibilitat tampoc és la mateixa. 

Sr. Alcalde: La disponibilitat no és la mateixa perquè no podem llogar tot un més. O 
si un dia la necessitem perquè ens interessa l’espai la podem utilitzar. La prioritat és 
per l’ajuntament, sempre. 

Sr. Bayarri: Així només es pot llogar per hores, no per mesos. 

Sr. Alcalde: O una tarda o un matí, el que sigui. Per hores. 

Sr. Bayarri: Cobrim costos amb aquests 12,50€? 

Sra. Gómez: Home aquella sala és molt més gran i a nivell de calefacció, 
enllumentat, etc, té més cost de manteniment. 

Sr. Alcalde: Doncs posem 20€ i segons qui ens ho demani li podem dir que te l’opció 
de la sala de Can Sià que és més econòmica, però és més reduïda.  

Després en el segon punt deixem obert per la gent que ho necessiti el fraccionament 
del pagament del IBI, perquè ho pugui fer amb els terminis que ho necessitin, que és 
el que hem vingut fent encara que no hi hagués aquesta ordenança. La persona 
necessitada que ens ho ha demanat sempre ho hem fet. 

Sr. Argenter: Voldríem un parell d’aclariments sobre les taxes que hem parlat. Una 
és sobre el lloguer de la pista poliesportiva i l’entrada gratuïta pels joves empadronats. 

Sr. Alcalde: Sí, els joves empadronats ho tindran gratuït. 

Sr. Argenter: O sigui els estiuejants no? 

Sr. Cantizano: Sí, només pels que estiguin empadronats. 

Sr. Argenter: Ho trobo bastant absurd. Si jo tinc uns amics i aquest no estan 
empadronats, perquè són estiuejants, no podran entrar. 

Sr. Alcalde: No, perdona, no estem dient que no podran entrar si no que hi haurà un 
cost afegit. 

Sr. Argenter: Ho trobo absurd la veritat. 

Sr. Alcalde: Pot votar que no. La seva opinió serà respectada. 



Sr. Argenter: Els nens necessiten algun lloc per jugar, estem veient com el que era 
municipal anava darrera dels nens perquè allà a l’Església de la Pietat molestaven. Si 
no els deixem anar al pavelló ho trobo fatal. 

Sr. Alcalde: Amb això haig de dir si que poden anar a jugar. Pel que diu del 
municipal que els anava a darrera, des d’aquí faig una crida als pares d’aquests nens 
que facin una visita per la Pietat després de que els seus fills hi hagin estat. Ho deixen 
tot ple de pipes, de basura, etc. Així el primer que hem de fer és concienciar als pares 
que jugar és una cosa, fer gamberrades és una altre i embrutar el poble és una altre. 
Lamentablement els nens són els nens i els hem de donar l’oportunitat de jugar en 
algun lloc però primer els hem d’ensenyar a respectar en el lloc que estan. No dic que 
quan hi vagin els nois empadronats portin algun amic de fora no puguin fer-ho, ja que 
passarà. No estarem controlant qui hi va. 

Sr. Argenter: Els que no estan empadronats al poble quan hauran de pagar? 

Sr. Alcalde: El que està establert en l’ordenança, el preu/hora del pavelló. Perquè hi 
ha un consum de llum i de neteja. 

Sr. Argenter: El llum casi no s’ha d’engegar mai. 

Sr. Cantizano: Ara actualment el llum s’ha d’engegar casi sempre. 

Sr. Argenter: No. 

Sr. Cantizano: Doncs el que vostè digui. 

Sr. Argenter: Jo li dic perquè hi va el meu fill a jugar. 

Sr. Alcalde: Explica el cas que ens hem trobat i el que ens està costant el poliesportiu. 
Que vegin el perquè volem cobrar. Vostè creu que no i ens està molt bé que ho 
manifesti, ho votarem i ja esta. Només li diré que aquest any ens hem de gastar 
13.000€ en arreglar-lo, perquè nois, que no sabem quins, ens han rebentat la lona que 
hi havia en la part de dalt de la pista de tenis i ara està obert. Aquesta reparació a 
l’Ajuntament de Viladrau li costa 13.000 €, diguim vostè que si no hem de començar 
a mirar i a regular una mica l’entrada i tenir-ho una mica controlat la gent que hi entra 
i que no. Aquest és un motiu. Perquè després sabrem qui ens lloga el pavelló, i es fa 
per això no per res més. Ja que ara ens gastarem 13.000€ en un tema tan important 
com és el pavelló.   

Sr. Argenter: Ja mirarem aquesta lona i a veure qui l’ha trencat. 

Sr. Alcalde: Investiguin i si troba el culpable li agrairia, ens ajudarà moltíssim. 

Sr. Argenter: Segueixo dient que és una aberració que els nens hagin de pagar. 

Sr. Alcalde: Li respecto i és la seva opinió. Això és un tema que es posa sobre la 
taula i per votació. 

Sr. Cantizano: A veure, els nens del poble poden anar-hi de franc, sempre s’ajunten 
amb nens de fora i no passa res que hi vagin. Aquest estiu ha passat i no passa res, 
ningú els ha dit res.  

Sr. Argenter: Estan dient de posar una taxa perquè no hi vagin. 

Sr. Cantizano: No estem dient això. Potser no s’ha entès bé. 



   
 

 

Sr. Alcalde: Estem dient que si ve algun nen de fora i ens demana el pavelló o el pare 
de família, com a responsable, a demanar per jugar els seus nens unes hores 
determinades el pavelló, aquell pare haurà de pagar el que posa a l’ordenança. No 
estem dient que anirem a controlar perquè hi van una colla d’amics del poble i 
s’emporten un o dos nens que estan aquí passant el cap de setmana, no estem dient de 
controlar-los ni de ser tan estrictes. Estem dient que si ens demanen el pavelló unes 
hores determinades una gent que no estan empadronades aquí a Viladrau els farem 
pagar. Res més que això.   

Sr. Bayarri: Jo crec que és el contrari, estem dient que no cobrarem. No es cobrarà 
els nens del poble.  

Sr. Argenter: Aquesta taxa ja hi era, si tu llogaves el pavelló havies de pagar. 

Sr. Bayarri: Doncs ara s’està fent que els nens del poble no paguin. 

Sr. Alcalde: Estem treien una taxa que hi havia, i estem dient que els nens serà 
gratuït. 

Sr. Argenter: Jo ho havia entès del reves. Ja està. 

Sr. Argenter: Nosaltres tenim una pregunta referent aquesta pujada del 2%. Tot i que 
és coherent, aquests 2.500€ de puja anuals creiem que l’ajuntament té potestat de 
cobrir-los. També seria una manera de dir que aquest any hi ha una congelació 
d’impostos, com fan molts pobles de la comarca d’Osona i que el cost és zero. 

Sr. Alcalde: O sigui vostè faria que el cost de 128.000€ que costa les escombraries el 
pagui l’ajuntament? 

Sr. Argenter: No, jo dic que assumeixi el cost dels 2.500€. 

Sr. Alcalde: Jo discrepo perquè, primera, no és el Consell Comarcal i vostè ho sap, 
sinó miri-ho, sinó que és la Mancomunitat la Plana i a més a més dir-li que és un 
servei mancomunat amb els 12 municipis més i que s’aprova amb els 12 municipis 
més perquè aquest servei no tingui dèficit en aquesta empresa de la Mancomunitat la 
Plana, perquè si anem restant la Mancomunitat no podrà donar el servei de les 
escombraries, com altres que també ofereixen, serveis socials, etc. Per tant, com que 
és un servei i una aprovació mancomunada de 12 municipis, aquests 12 municipis es 
varen posar d’acord amb fer aquesta puja d’un 2%. Que potser es quedarà amb un 1% 
o un 1,5% però nosaltres hem d’aprovar, crec, el que es va acordar 
mancomunadament amb els 12 municipis amb aquest 2%. Torno a repetir, que no és 
una decisió de l’Ajuntament de Viladrau sinó que és una cosa mancomunada amb tots 
els municipis i creiem que hem d’aprovar. Com he dit és un servei molt deficitari, ja 
que l’ajuntament estem pagant 130.000€ i ja estem assumint una gran diferència quan 
tenim un ingrés de 118.000€. O sigui que l’ajuntament estem assumint 12.000€. Que 
cadascun que voti o expressi el seu parer sense cap problema, per això es fan les 
votacions. Dit això passem a votar.    

 
2.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS PRESSUPOST 2013.- 



 

El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta: 

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: 

Atès que cal preveure l’assignació de noves partides de despeses per a la compra d’un 
tractor per a la brigada, inversions per a la Urbanització Les Guilleries, augment de 
l’aportació a l’escola de música pel fet de que no s’ha cobrat la subvenció de la 
Generalitat, augment del servei d’escola bressol per l’augment de prestacions, 
augments en  compromisos adquirits per convenis signats. 

 

 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 Concepte
Consiganció  

inicial Proposta d'alta
Consiganció 

definitiva
920 1300 Retribucions  laboral fix 19.150,00 € 3.400,00 € 22.550,00 €
172 13000 Laboral fix brigada 43.600,00 € 3.650,00 € 47.250,00 €
920 13100 Laboral eventual oficines 28.000,00 € 2.000,00 € 30.000,00 €
337 13100 Laboral eventual PJ reforç estiu 7.100,00 € 6.000,00 € 13.100,00 €
231 16000 Seguretat Social 67.000,00 € 4.000,00 € 71.000,00 €

TOTAL CAPITOL I 19.050,00 €
151 21000 Conservació vies públiques 70.000,00 € 6.000,00 € 76.000,00 €
171 21000 Jardineria 18.900,00 € 4.500,00 € 23.400,00 €
334 21200 Manteniment oficina turisme 1.200,00 € 7.850,00 € 9.050,00 €
340 21200 Conservació zona esportiva 3.070,00 € 8.100,00 € 11.170,00 €
172 21400 Vehicles municipals brigada 3.000,00 € 5.500,00 € 8.500,00 €
321 22100 Energia elèctrica escoles 4.500,00 € 1.700,00 € 6.200,00 €
334 22100 Energia elèctrica Espai Mont. 1.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 €
334 22102 Combustibles Espai Montseny 1.000,00 € 7.100,00 € 8.100,00 €
920 22604 Jurídics 1.000,00 € 750,00 € 1.750,00 €
338 22608 Festa Major 20.000,00 € 4.050,00 € 24.050,00 €
338 22699 Altres festes populars 10.000,00 € 12.780,00 € 22.780,00 €
338 22607 Festival Marcos Redondo 12.000,00 € 5.000,00 € 17.000,00 €
920 22706 Estudis i treballs tècnics 19.660,00 € 3.350,00 € 23.010,00 €
324 22799 Servei educatiu escola bress. 56.100,00 € 4.500,00 € 60.600,00 €
334 22799 Servei espai montseny 55.000,00 € 11.000,00 € 66.000,00 €
920 22799 Manteniment informatic of 2.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

TOTAL CAPITOL II 87.180,00 €
934 35900 Manteniment bancs 1.500,00 € 600,00 € 2.100,00 €

TOTAL CAPITOL III 600,00 €
151 48000 Transfer.EUC Guilleries- Dep. 500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 €
341 47900 Rallye Viladrau 3.100,00 € 3.000,00 € 6.100,00 €
323 48001 Transferència Escola Música 12.100,00 € 4.800,00 € 16.900,00 €
943 480007 Pla assist. Protecció civil osona 500,00 € 500,00 € 1.000,00 €

Conveni autocaravanes 0,00 € 1.050,00 € 1.050,00 €
TOTAL CAPITOL IV 10.350,00 €

341 62900 Esports inversió 15.000,00 € 6.000,00 € 21.000,00 €
Adquisició tractor i accessoris 0,00 € 24.200,00 € 24.200,00 €
Inversions Urbanitz. Guilleries 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
Pla autoprotecció complex esp. 0,00 € 2.700,00 € 2.700,00 €
Barana escola 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 €
TOTAL CAPITOL VI 43.900,00 €

TOTAL AUGMENT 161.080,00 €
 



Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Partida Concepte
Consiganció  

inicial Proposta  baixa
Consiganció 

definitiva
011 31000 Interessos Prestec La Caixa 1.400,00 € 500,00 € 900,00 €
011 31006 Interessos Prestec La Caixa 725,00 € 500,00 € 225,00 €
011 31005 Interessos prestec BCL 6.800,00 € 2.000,00 € 4.800,00 €
011 31001 Interessos nou compte credit 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 €
232 46700 Transfer. Consorc. Ser.socials 8.400,00 € 8.400,00 € 0,00 €
155 61900 Obres Plaça Major 474.000,00 € 12.000,00 € 462.000,00 €

TOTAL BAIXA PARTIDES 24.400,00 €
 

TOTAL DESPESES..................................................161.080,00 € 
 
ROMANENT DE TRESORERIA:  164.895,00 € - 136.680,00 = 28.215,00 € 

BAIXES DE PARTIDES DESPESES:  24.400,00 € 
TOTAL INGRESSOS.............................................. 161.080,00 € 
 

Es proposa als reunits l’adopció del següent 

ACORD: 
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit 

extraordinari, amb aplicació de baixes de partides i del 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. 

 
Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor 
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3 
Regidors de CiU. 
 

Intervencions: 

Sr. Argenter: Nosaltres sobre aquest tema i tenint en compte número de 
modificacions de crèdit dels pressupostos 2013, ens presenteu que són un total de 30 
modificacions, si vosaltres voleu, necessitaríem una explicació sobre les següents 
modificacions, ens agradaria saber perquè es fan.  

El primer seria el laboral fix d’oficina de 19.150€ amb pujada de 3.400€ i tancada 
amb 22.550€. Saber per què es fa aquesta modificació.  



   
 

 

Sr. Alcalde: Doncs perquè la partida que es fa al principi i donat que hi ha una 
persona amb contracte aquí les despeses hi ha aquesta diferència i hem hagut 
d’augmentar aquesta partida. 

Sr. Argenter: La de laboral fix de brigada l’inicial 43.600€ amb pujada de 3.650€ i 
tancada amb 47.250€. 

Sr. Alcalde: Doncs el mateix. Amb el transcurs dels mesos i els increments que hi ha 
hagut i que aquesta partida estava un pel ajustada, s’ha tingut d’ajustar a 47.250€. 

Sr. Argenter: La laboral eventual oficines 28.000 € amb pujada de 2.000€ i tancada 
amb 30.000€. 

Sr. Alcalde: El mateix. La previsió era de 28.000€ però ara que estem a final d’any 
veiem que el cost total seran 30.000€. 

Sr. Argenter: La laboral eventual PJ reforç d’estiu són 6.100€ amb puja de 7.000€ i 
tancada a 13.100€. 

Sr. Alcalde: Aquest és un reforç i que a principi d’any quan es va fer el pressupost no 
es tenia previst, cosa que ja s’ha previst per l’any viennt. Varem creure que durant els 
mesos d’estiu ens quedàvem curts de personal de neteja i de brigada, i que havíem de 
recórrer a les empreses externes. La millor manera de sol ventar-ho era fer una 
contractació o reforç per l’estiu, tan d’això com del municipal. 

Sr. Argenter: Energia elèctrica Espai Montseny de 1.000€ amb puja de 3.000€ i 
tancada a 4.000€. 

Sr. Alcalde: Sí, havíem previst 1.000€ perquè estava tancat el centre i com que s’ha 
obert s’ha hagut de pujar, lògicament. Varem preveure 1.000€ i al obrir-se el centre 
hem hagut d’ampliar-lo perquè la despesa ha pujat. 

Sr. Argenter: I té una despesa de 4.000€. 

Sr. Alcalde: Sí senyor. Aquesta despesa haig de dir que ja la teníem fins que varem 
tancar el centre i varem fer les reformes oportunes. 

Sr. Argenter: I el combustible Espai Montseny el mateix, no? 

Sr. Alcalde: Exactament, el mateix. 

Sr. Argenter: De 1.000€ amb augment de 7.100€ i tancat amb 8.100€. La calefacció 
és de gasoil? 

Sr. Alcalde: La calefacció és de gas. Ara estem estudiant de fer unes millores per 
intentar reduir al màxim aquests costos. També haig de dir que ja s’ha fet una actuació 
al respecte en base d’anar reduint aquests costos. Va tot amb terra radiant i amb 
caldera de propà. 

Sr. Argenter: La partida d’altres festes populars de 10.000€ amb augment de12.780€ 
i tancada a 22.780€, que inclou aquestes festes populars? 

Sr. Alcalde: Jo el que em sap greu es que varem convocar una reunió per discutir 
aquests temes i pressupostos i vostès varen dir que no volien presentar-s’hi perquè ja 
teníem la comissió de govern i ara estan demanant vostès coses que havien d’haver 



demanat aquell dia, i que avui dia del ple, és molt desagradable haver de donar 
explicacions d’això quan es podia haver fet en aquell dia. De totes maneres anirem 
més ràpid i faci el favor de venir a les reunions quan toca no el dia del ple. 

Altres festes populars, ara no tinc el detall aquí passa de 10.000€ hem augmentat 
12.780€ i passa a ser de 22.780€. 

Sr. Argenter: I no ens pot dir els motius?. 

Sr. Alcalde: Vingui aquí a l’Ajuntament i la secretaria li donarà al detall de totes les 
festes populars que hi ha. Li diré que dins aquestes festes hi ha la festa del casal dels 
avis, que vostè va assistir, hi ha moltes altres festes. No em faci ara recordar de 
memòria totes les festes que hi ha dins aquesta partida, vingui demà hi faci un repàs i 
tindrà la justificació de totes les festes populars que es refereix la pujada. 

Sr. Argenter: Només em cal alguna de les festes. 

Sr. Alcalde: Doncs és el que li dic, em sap greu que no vingui abans i haguem d’estar 
el dia del ple discutint això. 

Sr. Argenter: Del Festival Marcos Redondo de12.000€ augment de 5.000€ i passem 
a 17.000€. 

Sra. Gómez: Això ho contesto jo. Hi ha una desviació de 12.000€ a 17.000€ en 
qüestió de despeses, el que passa que s’haurien de contar els ingressos en la partida 
d’ingressos a l’ajuntament que es diu altres recursos eventuals i que hi ha un ingrés de 
14.492€ del Festival, per tant, la diferencia no és exactament els 5.000€ en quant a la 
diferència en despeses però en relació als ingressos és de 2.563, 31€. Bàsicament, la 
desviació està provocada pel concert de la Maite Martin que va haver-hi uns 
recarriments de sonorització bastant importants, per la figura que era ella lògicament, 
i la màxima variació ha estat en aquesta, perquè en la resta dels concerts no hi ha 
hagut pèrdues, hem tingut 14.492€ d’ingressos.   

Sr. Argenter: Després, del Servei Espai Montseny, que no estava pressupostat, hi ha 
un increment de 11.000€ i passem a 66.000€.  

Sra. Gómez: Que no estava pressupostat? Perdona però discrepo, hi havia 55.000€ 
destinats a l’Espai Montseny però ens ha costat 11.000€ des de que s’ha obert fins ara 
el servei, la promoció, etc. I efectivament són 66.000€. 

Sr. Argenter: El Rally Viladrau hi havia pressupostat 3.100€ modificat amb 3.000€ i 
tancat amb 6.100€. 

Sr. Alcalde: Sí. 

Sr. Argenter: Per què aquest augment?. 

Sr. Cantizano: Perquè van haver-hi més participants. I el que va pujar va ser el dinar, 
perquè varem tenir de posar una mica més.  

Sr. Bayarri: No pot demanar que tots aquest requeriments se l’hi passin per escrit? 

Sr. Alcalde: El que si que li vull demanar és ho demani per escrit, que acudeixin a les 
reunions que se’ls convoca i que, sobretot, dels temes aquets que no hi estiguin 
d’acord ho presentin per escrit. 



   
 

 

Sr. Bayarri: A mi em sembla bé que es discrepi d’alguna cosa o es doni un punt de 
vista, previ estudi. Si es fa un estudi es pot discutir, però no la pregunta de perquè s’ha 
gastat més. Aquí es pot demanar dos o tres coses, no portar tot un reguitzell de tots els 
punts perquè aquí hi podem estar dos anys per parlar de totes les variacions.  

Sr. Argenter: Que vol que li digui.  

Sr. Alcalde: No em digui que vol que li digui, ja li dic jo, l’alcalde li diu que o es 
posa les piles i ve a demanar la informació, perquè te les portes obertes, quan li toca i 
s’apunta a les reunions quan li toquin o el pròxim dia no li respondre. Perquè hi ha 
uns dies i horaris per venir a demanar tot això i el que vulgui. Avui li estic fent un 
favor i li estic contestant molt educadament. No digui què vol que li digui perquè 
vostè pot venir en els horaris que toca, no ara. Per tant, la seva resposta crec que és 
incorrecta.   

Sr. Argenter: Jo abans de contestar li he dit si vostè volia.  

Sr. Alcalde: Jo li dic que sí i li torno a dir, però no faci aquestes contestes. Li torno a 
dir que el contestaré però acabem d’una vegada. Quina més? 

Sr. Tordera: La de l’enllumenat públic, el 2013 estàvem amb 12.000€ i ara 22.500€. 

Sr. Alcalde: Sí, aquesta té explicació com totes les partides. Perquè el poble estava 
tot molt deficitari amb el tema d’enllumenat i els quadres elèctrics i s’ha fet un seguit 
de reformes als quadres elèctrics perquè estaven molt precaris, com el de les piscines, 
i podíem tenir problemes que algú quedés enrampat i aquest any s’ha fet una actuació 
important de millora de l’enllumenat públic. Alguna més? 

Sr. Polo: Una cosa, el tractor aquest quina tasca farà?  

Sr. Alcalde: Al tractor, la Diputació de Girona ens posarà una pala llevaneus, que ens 
la deixa i després la tornarem, una dessaladora i ens posa la sal amb un conveni amb 
l’ajuntament per tot el municipi, farem servir la sal que ens posa la Diputació. A més 
a més, nosaltres en aquest conveni ens comprometem a netejar el tros des de Mas 
Vidal fins el pont de Fàbregas, que ens serveis per anar fins a la Urbanització les 
Guilleries per netejar aquella zona, i tirar la sal. Però totes les hores del tractor, tot i 
que la pala, la dessaladora i la sal són de la Diputació, que facin en aquest sector i des 
de Coll de Gomares fins a Sant Marçal la Diputació paga un preu per hora. Llavors, 
amb aquesta oferta varem creure que era important pel municipi, perquè sempre hem 
d’estar llogant maquinaria i no vol dir que no haguem de llogar-los perquè fan falta 
efectius, però si que és important tenir en temps de nevades un efectiu propi que els 
senyors de la brigada poden portar i podran sortir al moment i donar el servei al 
municipi. Quan s’hagi acabat la temporada, segons la Diputació, ells retiraran la pala i 
la dessaladora per revisar-la i tenir-la al seu magatzem i la temporada següent ho 
tornaran a portar. 

Sr. Polo: Jo em pensava que ja ho feia la Diputació lo de netejar carreteres. 

Sr. Alcalde: No, la Diputació el que fa i ha fet fins ara és subcontractar empreses. 
Llavors, en aquest cas va proposar a l’ajuntament de fer aquesta tasca i varem veure-
ho interessant. No és per fer gran negoci i costarà recuperar aquesta inversió però 
creiem que podrem donar un millor servei a la població tinguem la màquina pròpia. 



Perquè quan hi hagi una nevada que ens agafi per sorpresa i al anar buscar qui està 
disponible, i tothom treballa, i qui ens fa el favor de treure la neu, doncs ara 
disposarem d’una màquina pròpia que l’ajuntament podrà utilitzar per fer aquest 
servei, i a  més amb aquest conveni amb la Diputació. 

Sr. Polo: No se si seria més rendible contractar serveis externs, apart del cost del 
tractor, manteniment, etc  

Sr. Alcalde: No, ja he dit que les hores del tractor les paga la Diputació. L’altre cosa 
es que sigui rendible, perquè segur que el preu que cobrarem dels trams de carretera i 
que una part de la sal l’haurem de pagar, que ja em van dir que farien una mica la 
vista llarga. De rendible? Vostè em demana si es rendible això? Segurament que no 
ho és però crec que és un servei molt important que oferim a la població, de tenir les 
nostres pròpies eines i que de mica en mica l’anirem recuperant. Que te un cost? 
Segur, això és evident, no és gratuït, però és un bon servei i combinat amb la 
Diputació varem creure que era un bon tema. Alguna cosa més? 

Sr. Bastias: I arreglar carreteres de sorra. 

Sr. Alcalde: També aquest tractor i amb aquesta pala ens permetrà, perquè és 
reguladora i hidràulica, arreglar algun camí de sorra o alguna carrer, que per sort cada 
vegada n’hi ha menys. D’aquesta manera ens estalviarem pagar un tractorista i una 
màquina per arreglar aquest carrers. Alguna cosa més?  

Sr. Argenter: I el conveni d’autocaravanes? 

Sr. Alcalde: Sí, aquest conveni d’autocaravanes se’ns va presentar i poder oferir 
aquest servei i varem creure que es un tema prou important i un altre manera de 
promocionar el poble. Altres dies parlàvem del tema de promocionar el poble doncs 
aquest n’és un i varem pensar que era prou important i que aquesta gent de les 
autocaravanes que venen fan un consum als comerços i restaurants del poble. 
Lògicament, això no és gratuït ja que aquesta empresa en fa difusió, ho penja a 
internet, fa concentracions d’autocaravanes i varem creure que aquest primer anys era 
important fer aquest conveni. Creiem que això ha de repercutir en la població i varem 
veure interessant de fer aquest conveni. De tota manera creiem que és un tema que ja 
ha començat a donar els seus fruits, ja que el dia de la inauguració n’hi havia 70 
autocaravanes. També vull deixar clar que és una manera de turisme nou i que hi ha 
molta gent que l’utilitza. També vull tranquil·litzar a la gent de que no hi aparcarà 
qualsevol ja que aquestes autocaravanes són de gent, que no tothom la pot comprar, 
vull dir hi ha un cert nivell, no dic que algun dia no se’ns hi coli algu però intentarem 
estar al cas.  

Sr. Cantizano: Inclús estarà en una via europea i si heu baixat en algun moment, que 
veig que no, hi ha un cartell que posa prohibit aparcar caravanes. A part, hi ha la 
normativa que el màxim d’estacionament són 48 hores. 

Sra. Clopés: Els que venen normalment saben la normativa, no? 

Sr. Cantizano: Sí, la gent que es dedica això de les autocaravanes saben la 
normativa. 

Sr. Alcalde: Algun tema més? 

 



   
 

 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ PER A 2014- 
 
"Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2014, 
degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que 
disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació 
complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147. 

     Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases 
d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a 
personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents  

ACORDS: 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2014 amb els documents 
que l’integren d’acord amb el següent resum: 

INGRESSOS 
 

CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS
I Impostos Directes 645.000,00 €        
II Impostos Indirectes 7.000,00 €            
III Taxes i altres ingressos 245.625,00 €        
IV Transferències corrents 393.375,00 €        
V Ingressos patrimonials 5.000,00 €            
VI Alienació d'inversions reals -  €                     
VII Transferències de capital 204.000,00 €        
VIII Actius financers -  €                     
IX Passius financers 100.000,00 €        

TOTAL INGRESSOS 1.600.000,00 €      
 



 

DESPESES 
 

CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS
I Despeses de personal 332.340,00 €      
II Despeses béns corrents i serveis 805.005,00 €      
III Despeses financeres 15.130,00 €        
IV Transferències corrents 61.260,00 €        
VI Inversions reals 339.243,00 €      

VIII Actius financers -  €                  
IX Passius financers 47.022,00 €        

TOTAL DESPESES 1.600.000,00 €    
 

 

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses 
en un milió sis-cents mil euros (1.600.000 €) 

SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost d’acord amb el text 
redactat. 

TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents 
places: 

 

A.- PERSONAL FUNCIONARI:   Places   Vacants 

1.- Amb habilitació de caràcter nacional: 

Secretària-Interventora: grup A2 C.Destí  21      1      0    

2.- Escala d’administració general: 

2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C.Destí 13 1            0 

3.- Escala d’administració especial: 

3.2 Subescala de serveis especials: E C. Destí 10 1 1  

 

B.- PERSONAL LABORAL: 
1.- Indefinit: 

Auxiliar administratiu 1  0 

Personal oficis no qualificat, brigada 2  0 

Personal neteja  1  0 



   
 

 

 

2.- Eventual temporal: 

Informadors Parc Natural:  2  2 

Reforç municipal estiu 1  1 

Reforç brigada estiu 1   1 

Arquitecte tècnic   1  0 

Per obra o servei: 
Oficina                                                       1                               0 

 

TOTAL    13  5 
  
QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin 
convenients davant el Ple. 

CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats 
definitivament si durant l’anterior plaç no s’haguessin presentat reclamacions en cas 
contrari el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 

Intervencions 

Sr. Alcalde: Vostès han tingut el borrador, se’ls va convocar a la reunió per poder 
parlar d’aquests pressupostos i vull deixar clar que van enviar un escrit dient que no 
vindrien, i m’agradaria que surtis aquell escrit perquè la gent sapiga perquè no venen, 
ja que han justificat la no assistència. I ara, ja que han tingut el borrador passem a la 
votació del pressupost de la corporació. S’aprova?   

Sr. Argenter: Voldríem donar el nostre parer. 

Sr. Alcalde: No, perdó, avui aprovem el pressupost, les seves recomanacions era el 
dia que havien de venir a una reunió i no varen venir. Per tant, si vol manifestar 
alguna cosa li deixo dir però estem fent l’aprovació inicial. Però sigui breu perquè 
aquesta reunió ja la varem fer i passarem a la votació. 

Sr. Argenter: Seré breu. En principi li direm que  no podem votar a favor doncs una 
vegada analitzats ens trobem com cada any amb uns pressupostos sense un rigor ni un 
objectiu clar i amb molta improvisació, ho demostren les 30 modificacions  de crèdits 
que ens heu presentat del tancament de l’exercici del 2012. Aquest ajuntament tenia 
un romanent de tresoreria de 311.935,60 € i suposadament acabarem l’any amb 
28.384.60 € és adir la mala previsió , la improvisació i una política d’estalvi  nefasta 
ens ha portat a gastar de mes  aquest any la mòdica quantitat de 283.550 euros que 
traduït a pessetes (especialment entenedor  per la gent gran ) són 47.000.000 milions 
del romanent de tresoreria 



No estem d’acord amb la manera que teniu d’invertir aquest romanent i amb el 
poc rigor econòmic que ho feu donada la situació actual de crisis que estem sofrint . 
Les subvencions han baixat en picat les Diputacions ja fa temps que estan advertint 
als ajuntaments que moderin la seva despesa però veiem  que qui ens governa no ho 
fai ho veiem amb molta preocupació i així ho fem saber al nostre poble . 
 
L’any passat en la nostra intervenció sobre els pressupostos demanàvem  al nostre 
alcalde que tingues SENY. SENY  recordà? La paraula Seny dèiem es fa servir per 
definir una forma de fer les coses basada en el sentit comú, serietat prudència, 
seguretat i confiança i per nosaltres el grup de Convergència i Unió segueixen vostès 
senyors  que governen L’Alternativa de Viladrau  i Esquerra Republicana de 
Catalunya sense demostrar  aquest SENY que reclamem. El sentit comú segueix sent 
amb la greu crisis que ens afecta a tots i especialment al nostre poble actuar amb 
prudència, prudència que segueixen un any més demostrar que vostès no tenen i que 
ens genera  una inseguretat i desconfiança en la vostra manera de gestionar els diners 
del contribuent del nostre poble.  

Ho veu era breu. 

Sr. Alcalde: Jo també li respondré breument. La paraula nefasta sobra. La prudència i 
el rigor el tenim. Els números han cantat com ha dit vostè i celebro que s’hagi llegit el 
raonament que tenia aquest ajuntament, no quan el van deixar vostès, això ho celebro. 
Per tant, el que s’ha fet ha set pensant i invertint, perquè creiem que el poble també ha 
de tirar endavant, ja que creiem que les inversions que hem fet són positives i miren 
de cara a la promoció econòmica del poble i en benefici de la població de Viladrau. 
Només dir-los, ja que vostès que governen a la Generalitat i poden influir a la 
Diputació en comptes de posar pals a les rodes, mirin d’ajudar al poble de Viladrau. 
Res més. Ja l’he contestat i ara passem a la votació. 

 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
20’15 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 
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