ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 11 DE GENER DE 2010
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 2/2010
Data: 11/01/2010
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 onze de gener 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 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, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents
punts de l’ordre del dia:
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS.
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 les actes de les sessions

ordinària de 2 de novembre i extraordinària de 18 de desembre de 2009, que s’han
distribuït amb la convocatòria.
Les actes s’aproven per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 108 al 139 de 2009).
3.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSORCI LOCALRET I L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER A LA
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.Atès que aquest Ajuntament té interès en optimitzar l’ús de les tecnologies de la
informació i la comunicació i minimitzar el cost dels serveis de telecomunicacions que
els operadors presten al nostre municipi.
Vista la proposta formulada pel Consorci Localret, que planteja la possibilitat d’agregar
la demanda de determinats serveis dels municipis amb un interès comú d’estalvi
econòmic i procedimental, d’acord amb el model de conveni que consta en l’expedient.
Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci Localret i l’Ajuntament
de Viladrau per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions (veu,
mòbil i dades).
Segon.- Autoritzar al Consorci Localret per que en nom i representació de l’Ajuntament
pugui recavar de qualsevol operador de telecomunicacions les dades de facturació i
consum, en la forma més amplia possible i d’acord amb el model que consta a
l’expedient.
Tercer.- Facultar al Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets, Alcalde-president, per a la
signatura d’aquest conveni i per tal que porti a terme totes les actuacions necessàries per
a fer plenament executius els acords.
La proposta es aprovada per unanimitat.
Intervencions:
El Sr. Alcalde explica les avantatges d’aquest sistema de contractació centralitzada, que
al igual que ja s’ha fet amb el servei d’energia elèctrica, suposarà un estalvi en el procés
de licitació i la possibilitat d’aconseguir un millor preu en els serveis.
4.- PROPOSTA INICI EXPEDIENT I NOMENAMENT
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL.-

COMISSIÓ

Atès que la Direcció General d’Administració Local , d’acord amb el que preveu
l’article 28.1 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, ha comunicat a aquest Ajuntament
l’inici de l’expedient per a l’elaboració del mapa municipal d’Arbúcies, motiu pel qual,

s’ens requereix per a iniciar l’expedient de delimitació del nostre municipi i pel
nomenament de la comissió municipal de delimitació.
D’acord amb el que disposen els articles 28 i següents del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya.
Es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Viladrau.
Segon.- Nomenar la comissió municipal de delimitació, que estarà integrada pels
següents Regidors i tècnics municipals:
. L’Alcalde, Sr. Francesc Xavier Bellvehí i Busquets
. El Regidor Sr. Manel Bastias i Rosell
. El Regidor Sr. Josep Bellvehí i Sáenz.
. L’arquitecte tècnic municipal: Sr. Gerard Codina Mas
. La Secretària de la Corporació: M. Teresa Cunillera i Girona
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local, als
efectes oportuns.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Intervencions:
Per Alcaldia s’explica que a iniciativa de la Direcció General d’Administració Local
s’està impulsant el mapa de delimitació dels diferents termes municipals per a
l’elaboració dels mapes municipals i comarcals de Catalunya. I en relació amb aquest
tema pensa que es important definir el límit amb Arbúcies, sobretot pel que fa a la part
del terme on està ubicada la planta d’embotellament de l’aigua de Viladrau.

“5. FONS ESTATAL PER L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL
2010.Vist el que estableix el Real Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel que es crea el
“Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local” i la Resolució de 2 de
novembre de 2009 per la que s’aprova el model de sol·licitud, les condicions de la
tramitació i la justificació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió
Local.
Atès que aquest Ajuntament considera necessari i urgent la realització de les següents
obres:
a) “Xarxa de telecomunicacions amb ràdio freqüència i sistema de videovigilància”amb
el següent pressupost:

- Redacció projecte:
- Execució obra:

2.500,00 € + 400,00 € = 2.900,00 €
40.208,70 € + 6.433,39 € = 46.642,09 €

b) “ Millora dels serveis i reposició de voreres entre edificis municipals”
- Execució obra:
56.638,70 € + 9.062,19 € = 65.700,91 €
TOTAL IMPORT.....................................................................................115.243,00 €
D’acord amb l’informe realitzat pels tècnics municipals.
Considerant que es tracta d’obres de nova planificació no previstes en el pressupost de
l’entitat per a l’any 2010.
Per tot això, els reunits, per unanimitat dels presents, que són la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació, adopten els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar els següents projectes d’obres municipals:
a) “Xarxa de telecomunicacions amb ràdio freqüència i sistema de videovigilància”amb
el següent pressupost:
- Redacció projecte:
2.500,00 € + 400,00 € = 2.900,00 €
- Execució obra:
40.208,70 € + 6.433,39 € = 46.642,09 €
b) “ Millora dels serveis i reposició de voreres entre edificis municipals”
- Execució obra:
56.638,70 € + 9.062,19 € = 65.700,91 €
Segon.- Sol·licitar al Ministerio de Administraciones Públicas del Estado, l’autorització
per al finançament de l’esmentat projecte amb càrrec als recursos del Fons Estatal per a
l’ocupació i la sostenibilitat local.”
Intervencions:
El Sr Alcalde demana en primer lloc als altres grups municipals si tenen cap proposta a
fer i davant la negativa d’aquests, exposa les diferents opcions que s’han valorat a l’hora
de fer aquesta proposta:
En primer lloc es va pensar en portar la fibra òptica fins al CCEN, ja que la fibra òptica
sembla que serà el futur en telecomunicacions i es valorava a més de l’existència
d’aquest edifici municipal també la futura ubicació de la nova Escola. Però com sabeu,
l’import d’aquest programa es limitat i no hi ha suficients recursos per a fer-hi front.
Aleshores s’ha pensat també, aprofitant les obres que s’han de fer pel PUOSC amb
l’Ajuntament i les obres que es faran a l’entrada de la població (la rotonda) acabar les
voreres del C/ Mercè Torras i aprofitar per soterrar les línies elèctriques i deixar-ho
preparat per passar fibra òptica. Finalment aquest projecte es complementaria amb la
instal·lació del wifi i de les càmeres de videovigilància.
El Sr. Roquet pregunta si el projecte de supressió de barreres arquitectòniques no
contemplava ja aquestes voreres.
El Sr. Alcalde, contesta que el projecte de supressió de barreres arquitectòniques només
efectuava voreres en un costat del carrer i ara es planteja com un complement que
permetria soterrar altres serveis.

Pel que fa al tema del wifi, es valorarà el que pugui arribar a tot el terme municipal fins
a la Urbanització de les Guilleries, i les càmeres de videovigilància, s’instal·larien per a
vigilar les zones d’abocament de residus.
El Sr. Bayarri, demana si el wifi serà obert o s’haurà de pagar alguna cos
a.
El Sr. Roquet també pregunta si l’empresa farà la instal·lació i la gestió o només la
instal·lació.
El Sr. Alcalde comenta que en principi es planteja amb una quota de pagament que
gestionaria la pròpia empresa. Però de tota manera això s’haurà d’estudiar més
endavant. De moment es faria la instal·lació a càrrec de l’Ajuntament perquè així la
instal·lació serà municipal.
El Sr. Roquet demana si hi ha possibilitat de plantejar amb l’empresa instal·ladora del
wifi, que aquesta pagui la inversió i en vagi recuperant la inversió mitjançant les quotes
de manteniment, i quan s’hagi amortitzat passi a ser de titularitat municipal.
El Sr. Alcalde comenta que Localret va desaconsellar aquest sistema perquè ens obliga
a estar lligats amb aquesta empresa.
L’arquitecte tècnic municipal explica com han anat les preparacions per aquest
projecte i el que s’ha valorat més, així s’ha demanat que tingui una bona cobertura per
arribar fins al nucli de Les Guilleries, i per això s’ha demanat l’assessorament de
Localret, i sembla que hi ha antenes amb suficient cobertura, fins a 19 Km.i amb una
velocitat de 1 mg/ 2 mg. reals, continu, tant de pujada com de baixada.
El Sr. Bayarri, demana sobre quin preu aniria la connexió. L’arquitecte tècnic
contesta que està sobre uns 15 €, quan l’empresa es fa càrrec de tot, però que de tota
manera al ser una infraestructura municipal, s’ha de pactar amb l’empresa que finalment
en resulti adjudicatària, el que serà el preu de connexió, quina serà la quota de
manteniment, quina assegurança caldrà per garantir un bon subministrament, etc.
6. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.El Sr. Alcalde en primer lloc vol informar sobre el Projecte de compatibilitat de boscos,
bruixes i bandolers, que s’ha fet des de la Generalitat i s’ha aprovat a Madrid,
aconseguint 2.500.000 d’euros, per als municipis que inclou el projecte i que són:
Arbúcies, St. Hilari Sacalm, St. Feliu Sasserra, Olost i Viladrau. La presentació s’ha fet
aquesta última setmana a St. Hilari, pel Conseller Huguet, el qual en el mateix acte de
presentació ja va demanar disculpes perquè el projecte s’ha fet una mica ràpid i sense
donar opció a intervenir la gent dels municipis implicats, i ara resulta que municipis
com Viladrau i St. Hilari no reben tant com els altres, ara sembla que des de la
Conselleria es rectificarà alguna cosa i donarà oportunitat a la gent del territori per fer-hi
les aportacions que es creguin oportunes. Pensa que cal estar-hi a sobre i fer-ne la
màxima difusió (associacions, botiguers, restauradors, etc) per tal que sigui un projecte
de tots, que pot beneficiar molt al municipi.

El pressupost municipal, continua el Sr. Alcalde, ja hi ha una partida reservada per
aquest projecte, perquè pensem que pot ser un tema important de cara al turisme, i per
tant serà bo comptar amb la col·laboració de tots per a tirar-ho endavant.
El Sr. Roquet demana si el projecte es gestionarà des del CCEN.
El Sr. Alcalde contesta que de moment només es un projecte que s’ha de gestionar des
de l’Ajuntament, però que caldrà veure en el seu moment depenen de les propostes que
hi hagi si es farà des del CCEN o a l’exterior. De moment no es pot dir res perquè s’ha
de madurar, s’han de fer les propostes més concretes, etc.
De tota manera hi ha el projecte aquí a les oficines municipals per tal que el puguin
veure els Regidors i fer-hi les propostes o suggeriments que creguin oportuns, per mirar
d’apretar al màxim.
El Sr Bayarri, intervé per comentar que ja des del mes de març de 2009, com va
comentar al Sr. Alcalde, té coneixement d’aquest projecte, què està activant una
Conselleria d’ERC, i entén que es un tema suficientment important i dinamitzador
econòmic del Municipi com perquè ens impliquem l’Ajuntament i el màxim d’actors
del Municipi.
El Sr. Alcalde, també vol agrair a les persones que van ajudar en la Cavalcada de Reis,
que van ser força, no només jovent sinó també persones grans, i també vol agrair a la
brigada i veïns que han ajudat amb el tema de la nevada i al mateix temps també
demanar disculpes per si no s’ha pogut arribar a tot arreu.
El Sr. Roquet comenta de les Resolucions de l’Alcaldia, la que fa referència al
contracte del Sr. Casals per al trasllat de les plaques solars del solar del CCEN,
manifestant la seva disconformitat en pagar 7.300 €, quan encara no hi ha constància de
la recepció del terreny per part de la Generalitat, per tant entén que no hi ha cap pressa.
El Sr. Alcalde demana a la Secretària que porti el document signat amb el Departament
d’Educació pel qual es formalitza la cessió del terreny per a la construcció de la nova
escola, i que es va signar el passat dia 28 de desembre de 2009.
Així mateix el Sr. Roquet també manifesta la seva disconformitat en la Resolució de
l’Alcaldia per la qual es resolt pagar l’import del projecte executiu del nou CEIP, quan
encara no s’ha cobrat del Departament d’Educació el seu import.
A continuació el Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, demana si pel proper Ple es
pot tenir un informe sobre l’estat d’alguns edificis que a dia d’avui poden ser un perill,
perquè estan pràcticament en ruïnes, i anomena entre altres el de Ca la Paula o el de Can
Pinyat, per tal de requerir als seus propietaris perquè hi facin alguna actuació. Així
mateix dóna compte del mal estat de manteniment en què es troba la caseta del
transformador, de Can Valentí, per tal que també ho mirin els tècnics i en tot cas se’n
informi a la Companyia subministradora. Per últim demana al grup municipal de
L’Alternativa i al grup d’ERC, com està el tema del centre de dia/ Residència si hi ha
intenció de fer-ho a l’antic Park Hotel, o si tenen alguna altra proposta.
El Sr. Alcalde, en nom del grup de l’A, contesta que quan va veure l’artícle de la
Revista El Poble, va quedar molt sorprès, doncs de moment no es pot dir massa cosa
però hi ha gent interessada en tirar endavant el tema de la Residència / Centre de dia,
però que de moment no es pot dir res fins que estigui el tema més lligat.

El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, comenta que ells en van fer referència a la
revista perquè com sempre ha dit, és un tema que portaven al programa electoral i
sempre han dit que volien que es fes.
El Sr. Vinyeta, del grup de CiU, demana que es mirin les escales dels Vernets, que
estant fetes malbé i cal vigilar-ho perquè és un lloc per on hi passa força gent.
Contesta el Sr. Bastias, dient que ja va donar ordres a la Brigada perquè s’ho mires i en
principi ja han d’estar arreglades, però de tota manera ho anirà a comprovar.
Continua el Sr. Vinyeta per agrair la ràpida neteja del vial d’accés als Vernets (pel
Segalàs) ja que, segons diu, és la primera vegada que pot sortir per aquest vial, després
d’una nevada, sense perill de la vida.
Per últim la Sra. Campañà, vol demanar disculpes al Sr. Vinyeta pel tema del que es va
dir en el Ple anterior sobre les hores de sòl del terreny del costat del Torrent, ja ho ha
llegit a l’acta i estava equivocada però de tota manera ensenya la fotografia que va fer fa
uns dies al terreny perquè es vegi que estava tot glaçat. I per acabar vol deixar
constància que tal i com va dir en l’últim Ple el que el Sr. Roquet diu que no és un
Poliesportiu sinó un edifici polivalent, resulta que en el mateix local hi ha un rètol que
van posar en la seva inauguració el govern de CiU, on hi diu “Poliesportiu Municipal”.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
21,30 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

