
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 3 DE JUNY DE 2013 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 27/2013 

Data: 03/06/2013 

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 tres de juny 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: 



Previ a començar el debat dels punts de l’ordre del dia el Sr. Argenter, portaveu del 
grup municipal de CiU, fa constar que en un Ple anterior el seu grup va presentar una 
Moció demanant el fraccionament de l’IBI i aquesta es va deixar sobre la taula per tal 
de demanar informe al servei de recaptació del Consell Comarcal. En una altre Ple, el 
Sr. Alcalde va comentar que s’havia rebut l’informe, però no s’ha sotmès a votació la 
moció, vol saber perquè no s’ha posat aquesta moció a l’ordre del dia. 

El Sr. Alcalde, contesta que tal i com ja va informar, l’informe del Servei de 
Recaptació del Consell Comarcal desaconsellava en aquell moment fer el 
fraccionament a tothom, si bé, com sempre s’ha fet i tal com veureu en els Decrets de 
l’Alcaldia, a tots els que ho han demanat i motivat, se’ls ha concedit el fraccionament 
en tres terminis. També sabem que alguna entitat bancària dona facilitats per al 
pagament de l’IBI, sense cobrar interessos, però de tota manera, pensa que el què cal 
fer es posar-ho a debat en el moment en que s’aprovin les ordenances per l’any vinent. 

 

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 18/02/2013 I 
ORDINÀRIA DE 04/03/2013. 

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 
extraordinària de 18 de febrer i ordinària de 4 de març de 2013 , 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 del 28/2012 al 74/2013). 

 

3.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA 38/2013, SOBRE 
SOL·LICITUD DE PRÈSTEC.- 

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació del Ple el Decret d’Alcaldia 38/2013, que diu: 

“Per tal de poder complir amb els terminis de pagament dels contractes adjudicats 
corresponents al Projecte “Redescobrim Viladrau, terra de bruixes i bandolers”, 
inclosa al Programa Viure al Poble (FEDER 2007-2013). 

Considerant les condicions que ens proposa l’Institut Català de Finances per a 
anticipar-nos la part corresponent de la subvenció del FEDER i de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a la part del projecte en execució, i que són:  

- Import : 230.233,00 € 
- tipus d’interès: Referència a l’euribor 12 mesos + 4,50% 
- TAE: 2.26 % 
- Comissió d’estudi : 0,75 



   
 

 

- Comissió d’obertura: 0’75 
- Període de liquidació : anual 
- Plaç de carència: 48 mesos de carència. 
- Plaç d’amortització: 144 mesos 
- Període d’amortització: anual 
- Penyora del compte bancari on es domiciliarà la subvenció del FEDER per un 

import de 230.232,73 euros. En el moment en que es rebin els fons l’import 
s’aplicarà a amortitzar anticipadament el prèstec de l’ICF. 

 

Vist l’informe del secretari-interventor. 

Considerant la necessitat i urgència de subscriure l’operació, pel present  

HE RESOLT: 

PRIMER.- Concertar l’operació de préstec amb l’Institut Català de Finances, d’acord 
amb les condicions establertes en la part expositiva. 

SEGON.- Sotmetre la present Resolució a ratificació pel Ple de la Corporació, en la 
primera sessió que celebri. 

 Viladrau, 13 de març de 2013” 

Sotmesa la resolució a ratificació pel Ple s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a 

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

CiU. 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde explica que, com ja es va dir en el seu moment, la subvenció del 
programa FEDER arriba uns 12 o 18 mesos després d’haver justificat la realització de 
la inversió, raó per la qual s’ha cregut oportú sol·licitar aquesta operació de préstec 
que no fa rés més que avançar la mateixa quantitat que hem justificat al FEDER i que 
un cop es cobra de les institucions europees i de la generalitat es retorna 
immediatament a l’institut català de finances. Cal observar que hi ha una carència de 
48 mesos, per la qual cosa es suposa que abans d’haver de retornar el capital , ja 
s’haurà cobrat de les institucions que han concedit l’ajuda. Això permet pagat als 
contractistes en els terminis que ens obliga la llei, sense fer us dels recursos 
municipals. 

 

4.-  RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA 55/2013  SOBRE 
APROVACIÓ CONVENI AMB CATSALUT.- 

 

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació del Ple el Decret d’Alcaldia 55/2013, que diu: 

“Vista la proposta de conveni tramès pel Servei Català de la Salut, i la clàusula 
addicional 1ª, amb la finalitat de tramitar la contraprestació econòmica per a despeses 
de finançament i manteniment a càrrec del CatSalut del Consultori municipal.  



Atès que la durada del conveni es preveu per un any, fins al 31 de desembre de 2013, 
prorrogable anualment, amb una durada màxima de 10 anys, 

Pel present HE RESOLT: 

PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Viladrau i CatSalut, que regula 
la contraprestació econòmica per a despeses de finançament i manteniment que van a 
càrrec de CatSalut del Consultori Municipal de Viladrau,  i de la seva clàusula 
addicional 1ª. 

SEGON.- Sotmetre la present Resolució a ratificació pel Ple de l’Ajuntament, en la 
primera sessió que celebri. 

Viladrau, 10 d’abril de 2013.” 

Sotmesa la resolució a ratificació pel Ple s’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.- RATIFICACIÓ DECRET DE L’ALCALDIA 68/2013 SOBRE 
CONTRACTACIÓ SERVEI TELEFÒNIC.- 

 

El Sr. Alcalde sotmet a ratificació del Ple el Decret d’Alcaldia 68/2013, que diu: 

 

ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE 
SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU, MÒBIL I DADES)  

 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i 
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc 
d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del 
mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les 
xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en 
els següents LOTS: 

 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA 

 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 

 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 

II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 
varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les 



   
 

 

bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb 
tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que 
s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com 
econòmic.  

III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació 
(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés 
contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de 
la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens 
interessat sigui membre del dit Consorci. 

IV. Vist l'interès de l’Ajuntament de Viladrau d’adherir-se al citat conveni i que 
aquest és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 
13.300,00 €. 

V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les 
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa 
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les 
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 

En virtut de tot això, pel present  

HE RESOLT 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Viladrau al conveni de 
col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta 
com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 
derivin. 

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per aquest Ajuntament pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils 
següents a la notificació de la seva aprovació. 

SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació 
de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Viladrau, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades 
de facturació i consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona 
i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació. 



La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de 
telecomunicacions. 

La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit 
en l’acord primer. 

TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 13.300,00 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit 
es detallen :  

� LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA : 
4.700,00 € 

� LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE 
DADES:6.800,00  

� LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET: 1.800,00 € 
 
QUART.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest (ajuntament, ens local o organisme), i 
assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la 
prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 

CINQUÈ.- Facultar àmpliament i expressa al Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets, 
Alcalde, perquè en representació de l’Ajuntament, realitzi els tràmits i adopti les 
resolucions que siguin necessàries per a l'execució dels presents acords. 

Viladrau, 2 de maig de 2013.” 

Sotmesa la resolució a ratificació pel Ple s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor 

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

Corporació. 

 

6.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2013 I EL COMPLIMENT DE LA LLEI 
15/2010, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.- 

En primer lloc s’ha donat trasllat als Regidors de l’estat d’execució dels ingressos i 
despeses del primer trimestre de  l’any en curs, així com de l’acta d’arqueig per al seu 
coneixement. 



   
 

 

Seguidament i en compliment d’allò preceptuat als articles 4.4 i 5 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, l’Inteventora sotasignant, 

INFORMA: 

1.-  A data 31.03.2013- en relació al primer trimestre de 2013- l’Ajuntament havia 
abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada, 
amb excepció de:  

-  Criteria, honoraris projecte executiu Remodelació Plaça:   14.903,40 € 

-  Xavier Campillo, 2n. Pagament inventari camins ...............     701,36 € 

-  Produccions Culturals Transversal SL. 1r. Certificació...... 104.788,99 € 

-  Els Avets, diferents materials per al programa Horts Socials:  1.000,67 € 

-  Apeiron, material i manteniment informàtic...........................   1.960,20 € 

Totes elles pendents perquè faltava la realització de part dels treballs. 

2.- S’adjunten els llistats corresponents. 

3.- Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la 
Generalitat. 

La Corporació en pren coneixement. 

 

7.- PROPOSTA CREACIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL 

D’acord amb el que disposen els articles 20.1 b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
reguladora de les bases de règim local, el Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció dels 
següents  

ACORDS: 

Primer.- Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’Alcalde i els dos 
Tinents d’Alcalde, nomenats per aquell. 

Segon.- Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents: 

- L’exercici d’accions judicials i administratives en defensa de la corporació en 
materies de competencia plenària 

- La concertació d’operacions de crèdit descrites en l’apartat m) de l’article 22.2 
de la llei 7/85, de 2 d’abril 

- Les contractacions i concessions definides en l’apartat n) de l’article 22.2 de la 
mateixa Llei. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis descrits en l’apartat ñ) de l’article 
22.2 



- Les vendes patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i les permutes de bens immobles, d’acord amb 
l’article 22.2 o). 

 

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, i amb el vot en contra dels 3 

Regidors de CiU. 

 

8.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DEDICACIÓ REGIDORS MUNICIPALS I 
RETRIBUCIONS.- 

D’acord amb el que disposa l’art.75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, el Sr. Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar les següents dedicacions parcials i retribucions, per a la realització 
de les responsabilitats que tenen atribuïdes, als següents càrrecs electes  que seran 
donats d’alta a la seguretat social per aquests conceptes: 

- Sr. Alcalde, dedicació: 63% retribució: 11.028,60 €/anuals 

- Regidor de joventut, esports i festes: dedicació: 20% retribució 3.600,00 €/anuals 

- Regidora d’Ensenyament, Sanitat i Serveis Socials: dedicació 20% retribució 
3.600,00 €/anuals 

- Regidor de Medi Ambient: dedicació :20% retribució 3.600,00 €/anuals 

Segon.- La dedicació mínima que s’estableix per a la percepció d’aquestes 
retribucions és de 25 hores setmanals el Sr. Alcalde i 8 hores setmanals els Regidors 
esmentats, que seran distribuïdes en virtut de les necessitats del servei en dies 
laborables, fora de la seva jornada laboral o en caps de setmana i dies festius. 

Tercer.-  Establir les següents quanties d’indemnització per assistència efectiva als 
òrgans col·legiats per als càrrecs electes sense dedicació: 

- Assistència a Ple: 30 €  

- Assistència a Junta de Govern: 75 € 

Quart.- Publicar en el Tauler d’anuncis de la Corporació i en el Butlletí Oficial de la 
Província els anteriors acords, als efectes del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/85 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

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, i amb el vot en contra dels 3 

Regidors de CiU. 

 



   
 

 

Intervencions: 

Sr. Alcalde: Això és degut a les noves normatives que ens hem d’estar assegurats i 
hem de mostrar els números a l’estat. Cada vegada ens demanen més documentació 
del que s’està facturant i pagant. Com també que els regidors estiguin totalment 
legals. S’aprova? 

Sr. Argenter: Jo volia fer una pregunta. La part que cobreix la Generalitat quina és? 
O, més ben dit, ho cobreix tot la Generalitat? 

Sra. Secretària: Fins ara la Generalitat convocava la subvenció cada any per la 
dedicació que tenien els càrrecs electes, fins ara l’únic que tenia dedicació, parcial,  
era el senyor alcalde, i fins ara s’ha subvencionat integrament la retribució del senyor 
alcalde per la Generalitat. Aquest any de moment, no s’ha convocat. 

Sr. Argenter: O sigui, fem el plens cada tres mesos per estalviar. Fem una junta de 
govern que suposa pagar a cada Regidor del govern 75 euros, això no és estalvi. En la 
història d’aquest ajuntament, que jo sàpiga, cap alcalde ha cobrat un sou, ha cobrat 
despeses però un sou no l’ha cobrat mai, són vostès que han cobrat un sou. Nosaltres 
no podem votar que sí, hem de votar que no, perquè no hi estem d’acord. Pensem que 
tots aquests diners podien anar a altres ajudes o destinacions que necessiti més el 
poble. És el nostre parer. Després hi ha una altre cosa, en tota la història de la 
democràcia d’aquest ajuntament ningú ha tingut un telèfon a càrrec de l’ajuntament, 
cosa que també trobem absurda. Trobem que no és correcte. 

Sr. Bayarri: jo només volia demanar si són declarades les retribucions que rep per 
assistir al ple, es  poc, però vostè està cobrant.  

Sr. Argenter: Jo dic que ens posem tots d’acord i no la cobrem. 

Sr. Bayarri: Però vostè fins ara l’ha estat cobrant i no hi trobava cap problema. ´ 

Sr. Argenter: No. 

Sr. Bayarri: Ho sigui que és ara que hi troba un problema, no? 

Sr. Argenter: Cap problema. Tot això també be en funció d’una cosa que va sortir a 
la revista “El Poble”, que si nosaltres cobràvem o no cobràvem. Sí, es veritat nosaltres 
també cobrem però també és veritat que hi ha una persona que fa 6 mesos que no ha 
vingut, aquests 6 o 7 mesos l’ajuntament se’ls ha estalviat, i això no va sortir a la 
revista. Pensem que no s’hauria de cobrar cap sou fixe només les despeses que es 
puguin ocasionar.  

Sr. Alcalde: Jo crec que, i ho faig públic, jo cobro això i és una subvenció que dona 
la Generalitat, per tant fins ara ho paga la Generalitat. Jo hi dedico les hores que hi 
dedico i les trec de la meva feina com empresari i crec que això no és cap cost pel 
poble, com hem dit és un tema que paga la Generalitat. A més a més, ha de ser un 
tema transparent i cobrant un sou amb la dedicació que hi tenim. Igual que la resta de 
regidors que hi tenen la seva dedicació. El que no trobaria bé és si cobressin i no 
tinguessin una dedicació, però tenen una dedicació i per les hores que hi dediquen 
crec que, a més a més, és queda curta. Per tant, crec que és més que raonable cobrar 
aquest import.   



 

9.- PROPOSTA APROVACIÓ 2on. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS.- 

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 gestió de 
l’espai montseny i per l’adquisició de material adscrit a l’oficina de turisme, així com 
la modificació de credits que es deriva de l’acord de modificació de les retribucions 
dels membres de la Corporació. 

 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

31 16000 Quotes seguretat social 65.000,00 € 2.000,00 € 67.000,00 €

334 22706 Servei Espai Montseny 0,00 € 55.000,00 € 55.000,00 €

912 23300 Indemnitzacions grups politics 1.830,00 € 7.350,00 € 9.180,00 €

943 46300 Transferencies mancomunitat 1.000,00 € 12.400,00 € 13.400,00 €

334 63900 Oficina de Turisme 0,00 € 18.750,00 € 18.750,00 €

341 62200 Esports, inversió 0,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

342 62500 Mobiliari Plaça Carulla 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €

011 31100 Obertura compte crèdit i inter. 0,00 € 3.500,00 € 3.500,00 €

011 91100 Compte crèdit 0,00 € 230.233,00 € 230.233,00 €

TOTAL 346.033,00 €

 



   
 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

Partida Concepte
Consiganció  

inicial Proposta  baixa

Consiganció 

definitiva

912 10000 Retribucions membres Corp 21.840,00 € 8.160,00 € 13.680,00 €

337 22706 Projectes El Torrent 10.100,00 € 9.000,00 € 1.100,00 €

TOTAL 17.160,00 €

 

Majors ingressos 

 

PARTIDA CONCEPTE

CONSIGNACIÓ 

INICIAL

PROPOSTA 

D'ALTA

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA

91100 credit ICF 0,00 € 230.233,00 € 230.233,00 €

TOTAL 230.233,00 €

 

TOTAL DESPESES..................................................346.033,00 € 

 

ROMANENT DE TRESORERIA:  263.535,60 € - 98.640,00 = 164.895,00 € 

MAJORS INGRESSOS I BAIXES :  247.393,00 € 

TOTAL INGRESSOS.............................................. 346.033,00 € 

 

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, del romanent de tresoreria i 
majors ingressos recaptats, 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, i amb el vot en contra dels 3 

Regidors de CiU. 

 



Intervencions: 

El Sr. Bayarri, vol que quedi clar que no s’està fent cap modificació de retribucions 
als Regidors sinó que es canvia el concepte, ara són retribucions i no assistències en 
alguns casos i en altres són assistències i no remuneracions però les quantitats són les 
mateixes. 

 

10.- PROPOSTA ADHESIÓ A LA REVISIÓ I AMPLIACIÓ DE L’ÀMBIT 
TERRITORIAL DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL PARC NATURAL 
DEL MONTSENY  .- 

 

Fets 

Atès que el municipi de Viladrau forma part de la Reserva de la biosfera del Parc 
natural del Montseny, des de la seva creació l’any 1978, dins del programa Mab 
(“Home i biosfera”) de la Organització de les Nacions Unides per a la Educació, la 
Ciència i la Cultura (UNESCO). 

Atès que el Consell Internacional de Coordinació del programa Mab de la UNESCO 
en la seva sessió XXII celebrada a Paris entre els dies 31 de maig i 4 de juny  de 2010, 
ha establert la data de finals de l’any 2013 com a data límit per tal que els estats 
membres adaptin les seves reserves al marc estratègic aprovat al Congrés Mundial de 
Reserves de la biosfera, celebrat a Sevilla l’any 1995.  

Atès que .el Consell Científic del Comitè Mab Espanyol va constatar, en la seva 
reunió de 16 de setembre de 2010, la necessitat de concentrar esforços per a atendre el 
requeriment del Consell Internacional de Coordinació en el sentit que el final de l’any 
2013 ha de ser la data límit per a que els estats membres completin la transformació 
de les reserves de la biosfera anteriors al Congrés Mundial de Sevilla. 

Atès que la Reserva de la biosfera del Montseny es troba en aquesta situació, doncs la 
seva creació és molt anterior a l’aprovació del nou marc estratègic dins del Congrés 
de Sevilla.  

Atès que el Consell Coordinador del Parc del Montseny va acordar, en la sessió del 17 
de juny de 2010, donar compliment al requeriment del Consell Internacional de 
Coordinació del programa Mab, iniciant la revisió de la Reserva de la biosfera del 
Montseny, amb la implicació de tots els Ajuntaments. 

Atès que aquest Ajuntament ha participat en els treballs d’elaboració de la proposta de 
revisió dels límits, la zonificació i el pla d’acció de la Reserva de la biosfera del 
Montseny, continguda en la “Memòria del projecte d’ampliació de la reserva de la 
biosfera del Montseny”  que s’adjunta a aquesta resolució. 

Atès que, d’acord amb aquests antecedents, la Diputació de Barcelona i la Diputació 
de Girona com a administracions gestores del Parc natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny han promogut l’adaptació de la Reserva de la Biosfera del Montseny a les 
noves directrius de la UNESCO, amb l’elaboració de la “Memòria del projecte 
d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny”, l’aprovació del qual s’haurà 



   
 

 

de tramitar davant el Consell Internacional de Coordinació del Programa Mab de la 
UNESCO. 

Atès que les diputacions de Barcelona i Girona, com a òrgan gestor de la Reserva de 
la biosfera del Montseny, han fet arribar a aquest Ajuntament el projecte de revisió 
dels límits i de la zonificació i el Pla d’acció de la Reserva. 

Atès que amb l’adhesió a aquesta proposta, aquest Ajuntament incorpora la totalitat 
del seu terme municipal a la Reserva de la biosfera del Montseny i manifesta la seva 
conformitat amb la zonificació que es contempla en l’esmentada proposta de revisió. 

Atès que l’adhesió al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny 
no genera directament cap obligació econòmica, ni suposa la transferència de funcions 
o activitats a la Diputació de Barcelona o a la Diputació de Girona, ni cap delegació ni 
encomana de gestió a aquestes, per tant, l’Ajuntament de Viladrau adopta aquesta 
resolució  dins del marc competencial que estableix la legislació vigent, sense que 
això suposi cap cessió de les competències que li són pròpies. 

En conseqüència, es proposa a l’aprovació del Ple l’adopció del següent: 

 

ACORD 

Primer.- ADHERIR-SE al projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del 
Montseny i al pla de gestió que el desenvolupa, continguts en la documentació que 
s’adjunta amb els presents acords. 

Segon.- AMPLIAR la Reserva de la Biosfera del Montseny a la totalitat del terme 
municipal de Viladrau 

Tercer.- APROVAR la proposta de zonificació establerta per aquest municipi en el 
projecte d’ampliació de la reserva de la biosfera del Montseny. 

Quart.- COL·LABORAR i treballar de forma coordinada amb la resta 
d’administracions que participen en la gestió i coordinació de la Reserva de la 
biosfera del Montseny, per tal de fer efectiu el compliment dels seus objectius i 
desenvolupar el seu Pla d’acció. 

Cinquè.- FACULTAR l’Il.lm. Sr. Francesc Xavier Bellvehí Busquets, alcalde, per 
subscriure els documents necessaris per l’efectivitat dels acords. 

Sisè.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona i a la 
Diputació de Girona per al seu coneixement i efectes. 

 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de tots els 

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

 

Intervencions: 

Sr. Bayarri: Això és per aconseguir subvencions a través d’aquest conveni. 



Sr. Alcalde: Es va fer una reunió amb la directora del parc, no va venir ningú tot i que 
es van posar cartells, per explicar el que suposa adherir-se a aquesta ampliació de la 
Reserva de la Biosfera. Varem demanar si això podia repercutir amb alguna cosa amb 
tema de creixement o permisos d’obra, i ens va dir que no hi havia cap problema. 
Simplement,  per Viladrau, el que suposava era  poder tenir més subvencions i per 
tant pensem que es bo que tot el municipi estigui integrat dintre la Reserva de la 
Biosfera. 

 

11.- PROPOSTA APROVACIÓ RENÚNCIA LICITACIÓ OBRA 
“REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR.- 

 

Vist el Decret de l’Alcaldia de data 14 de març de 2013, pel qual es justifica la 
suspensió dels actes d’obertura dels sobres núm.2 i 3 de la licitació de l’obra 
“Remodelació de la Plaça Major”, pel fet que en aquesta mateixa data s’ha publicat en 
el DOGC núm. 6335, el Decret 136/2013, de 12 de març, de modificació del termini 
establert en les bases d’execució del PUOSC per al període 2008-2012, establint que 
es prolongarà fins al 31 de desembre de 2015, en relació a les actuacions incloses en 
l’anualitat 2012. 

Atès que aquesta Alcaldia es va comprometre a no executar les obres de Remodelació 
de la Plaça Major, fins que no es tingues garantit el finançament per part de la 
Generalitat de Catalunya, i considerant que els anteriors fets fan suposar que un 
endarreriment en el pagament de la subvenció per part de la Generalitat 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Renunciar al contracte d’execució de les obres de  “Remodelació de la Plaça 
Major” de Viladrau, per les raons d’interès públic, degudament justificades a 
l’expedient i d’acord amb l’article 155 del TRLCSP, sense perjudici de tornar a licitar 
les obres més endavant i en tot cas abans del 31 de desembre de 2015, quan es tingui 
garantitzat el pagament per part de la Generalitat de la subvenció concedida. 

Segon.- Atorgar un termini de 5 dies a les empreses que s’han presentat a la licitació, 
per tal que, si s’escau, presentin una valoració de la compensació corresponent a les 
despeses generades per la presentació de la seva proposició. Si dins el termini 
establert no han presentat cap al·legació, s’entendrà que les empreses han desistit a la 
compensació. 

Tercer.- Notificar la present resolució a totes les empreses licitadores. 

Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 

5 Regidors de L’A, i del Regidor d’ERC . S’abstenen els 3 Regidors de CiU. 

 

Intervencions: 

 



   
 

 

Sr. Alcalde: Explica els motius que han portat a prendre aquesta Resolució i que 
bàsicament ja es diuen en la proposta. Al trobar-se que la Generalitat disposava 
l’ampliació de plaça fins al 2015, es va considerar aturar la licitació fins més 
endavant, cosa que ha estat valorada molt positivament pel Departament de 
Governació de la Generalitat, que ens ha comentat que estarà en contacte amb 
nosaltres per concretar quan començaran les obres als efectes de poder garantir-ne el 
seu pagament en els terminis establerts. 

Sr. Argenter: hi ha un informe jurídic amb la renuncia sobre la remodelació de la 
plaça major que va fer la senyora secretària, s’ha fet aquest informe d’ofici? 

Sra. Secretària: No. Ja que ell em comenta que s’han de suspendre les obres i jo vaig 
fer un informe de com s’ha de fer per suspendre les obres. Jo li faig l’informe amb ell 
perquè vegi quins són els fonaments. 

Sr. Argenter: En aquest informe diu que aquesta prorroga es degut a que no es té 
garantit el finançament real de l’obra pel que fa a la subvenció del PUOSC que són 
204.300,47 euros fet que implicaria serioses dificultats de tresoreria per tal de donar 
compliment al pagament de l’obra. Això, senyora secretaria, li hem de donar les 
gràcies per fer aquest informe, perquè aquest paràgraf, en els dos anys que portem 
batallant amb això de la plaça, és el que hem dit sempre. Aquest ajuntament si feia la 
plaça tal com tenia que ser, gastar-se els 470.000 euros del primer projecte, portaria 
problemes. Donem les gràcies que això, ara com ara, no tiri endavant. Tot i que el 
projecte ja s’ha pagat, amb 40.000 euros, i que les empreses ara tenen 5 dies per dir si 
volen reclamar alguna despesa. 

Sr. Alcalde: Nosaltres sempre hem dit, i ho he llegit prou clar, que si no teníem 
seguretat de tenir el finançament, i de part de la Generalitat va arribar la carta quan ja 
s’havia obert el primer sobre. Torno a explicar, que si no es feia la plaça en aquell 
moment perdíem la subvenció, com van explicar els dos presidents d’administració 
local i el delegat del govern , reunió a la qual vostès van assistir. Per tant quedi clar 
que l’Ajuntament disposa de la seva part, el que sempre hem dit és que volem tenir les 
garanties de que la Generalitat pagarà, no ha de donar les gràcies a ningú, nosaltres 
hem estat conseqüents, nosaltres vam dir que no començaríem fins que tinguéssim la 
seguretat de que cobraríem de la Generalitat. Hem fet el que hem promès a tots els 
viladrauencs. 

Sr. Argenter: El que diu l’informe és el que hem dit moltes vegades, inclús se’ns ha 
acusat de fer por a la gent, però jo em dono per satisfet amb aquest informe.   

 

12.- PROPOSTA APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES PER A LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESPAI MONTSENY.- 

 

Havent finalitzat les obres de construcció de l’espai museogràfic ubicat a l’edifici 
municipal situat al C/  Migdia, 1, i considerant la necessitat de contractar la prestació 
indirecta del servei de gestió, comercialització, promoció i comunicació de l’espai.  



Atès que l’equipament està proveït de tot l’equipament necessari per a la realització 
del servei. 

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.- Crear el servei públic municipal de gestió, comercialització, promoció i 
comunicació de  l’Espai Montseny, destinat a: 

1.- Oficina d’informació: 

- Oficina d’informació del Parc Natural del Montseny i de turisme local 
a) Donar informació tramesa per les Diputacions gestores del parc 
b) Realització de materials pedagògics relacionats amb el parc segons els 

convenis signats entre les Diputacions i l’Ajuntament. 

c) Participació en el projecte Q de qualitat i Sidtec. 

d) Informació turística local, atenció al públic i realització de fulletons turístics 
sota la coordinació de l’Ajuntament. 

2.- Audiovisuals 

- Gestió, informació i difusió dels audiovisuals. 

3.- Activitats lúdiques i culturals de Viladrau: 

- Coordinació i realització de l’estiu bandoler 
- Coordinació, realització i seguiment de la Fira de la Castanya 
- Suport a les activitats de les associacions i entitats del Municipi 
- Realització d’exposicions i actes diversos en coordinació amb la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament 
- Suport a noves iniciatives locals 
- Suport actes organitzats per l’Ajuntament 
- Participació en consorcis i diferents associacions territorials d’àmbit turístic i/o 

cultural 
- Difusió i promoció de l’espai 
- Manteniment i dinamització de la web de l’espai montseny 
- Coordinació, dinamització i difusió de les possibilitats educatives de l’espai 
- Relació amb museus i centres culturals afins al territori  



   
 

 

- Obertura i tancament dels actes que es realitzin a l’EM fora d’horari d’atenció al 
públic. 

Segon.- Establir el termini de durada de la concessió en 4 anys. 

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars  que regula la 
licitació de la concessió de la prestació del servei, pel procediment negociat sense 
publicitat. 

Quart.- Exposar al públic el plec de clàusules aprovat, per un termini de 20 dies 
hàbils, mitjançant anuncis al BOPG, al DOGC i al Tauler d’anuncis de la Corporació, 
als efectes de que es puguin presentar les reclamacions i suggeriments que es creguin 
oportuns. 

Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 

5 Regidors de L’A, i del Regidor d’ERC . S’abstenen els 3 Regidors de CiU. 

Intervencions: 

El Sr. Polo, demana si s’ha fet un estudi de les previsions de costos i ingressos del 
centre. 

El Sr. Alcalde comenta que s’ha previst un cost d’entre 70 o 80.000 €/anuals que és 
el mateix que tenia fins ara. Ara cal veure quins resultats té, de moment es pot dir que 
s’han augmentat considerablement les visites. 

 

13.-PROPOSTA APROVACIÓ INICI EXPEDIENT I RELACIÓ DE BÉNS A 
EXPROPIAR PER A L’ADQUISICIÓ DELS TERRENYS DESTINATS A 
APARCAMENT MUNICIPAL.- 

 

Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’adquirir, per completar la zona destinada a l’ús 
d’aparcament públic, definit a la Normativa urbanística municipal (NNSSP) 

Segons les diligències fetes pels serveis tècnics i jurídics, s’ha formulat la relació de 
finques de bens i drets necessaris per a la seva execució. 

Considerant el que disposa l’article 20 del Reglament d’expropiació forçosa, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 

ACORDS 

Primer.- Iniciar expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per 
l’execució de les següents obres pàrquing centre urbà. Amb aquest fi declarar 
expressament la necessitat d’ocupació dels béns que consten relacionats 
individualment en l’annex. 

Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de quinze dies la relació 
de béns i drets durant els quals els afectats podran formular al.legacions sobre la 
procedència de l’ocupació o disposició dels béns i sobre el seu estat material o legal. 



Tercer.- De no produir-se al.legacions es considerarà aprovada la relació concreta de 
bens i per iniciat el procediment expropiatori, convidant als interessats per a que 
proposin un preu que propicii l’adquisició de mutu acord. 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de tots els 

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

 

14.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DEL CONSELL GENERAL 
DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA “PORTES DE 
MONTSENY, L’ALT CONGOST, LA PLANA DE VIC”, RELATIU A LA 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.- 

Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a conseqüència de 
la crisi actual que afecta molt directament a les entitats públiques, les quals han hagut 
de retallar les seves aportacions i tenint en compte qu el Consorci té uns nivells 
d’autofinançament absolutament insuficients, els membres integrants van decidir 
iniciar el procediment per a la dissolució del Consorci. 

Vist el Decret de la Presidència de 15 de desembre de 2011 pel qual es resol incoar 
l’expedient de dissolució del Consorci i la creació d’una Comissió amb l’objectiu 
d’elaborar una proposta de liquidació dels actius i passius de l’entitat. 

Vist l’informe dels serveis jurídics de la Diputació de Barcelona sobre el procediment 
a seguir, l’informe de secretaria intervenció del Consorci i la legislació aplicable. 

Vist el Decret de 22 de desembre de 2011, relativa a l’extinció de la relació laboral 
del personal del Consorci. 

Vist que d’acord amb els seus estatuts, el Consorci es troba format actualment per les 
següents entitats: 

Diputació de Barcelona 
Ajuntament d’Aiguafreda 
Ajuntament de Balenyà 
Ajuntament del Brull 
Ajuntament de Centelles 
Ajuntament de Malla 
Ajuntament de Muntanyola 
Ajuntament de Sant Martí de Centelles 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 
Ajuntament de Seva 
Ajuntament de Taradell 
Ajuntament de Tona 
Ajuntament de Viladrau 
Associació d’empresaris Portes del Montseny 
 
Normativa aplicable 

 



   
 

 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, 269 a 272 del Text refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

Vist allò que d’acord amb el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern 
i pels òrgans competents dels seus membres i que l’acord de dissolució, que ha de 
determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del 
Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les administracions 
consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 

Vist l’acord adoptat pel Consell General del Consorci en data 22 de maig de 2013, la 
part dispositiva del qual es transcriu a continuació: 

“Primer.- Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de promoció turística Portes 
del Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic, així com la seva liquidació en els 
següents termes: 

1) Es ratifiquen les quotes corresponents a cadascun dels membres del Consorci en la 
liquidació provisional, acordada en sessió de Consell General de data 28 de juny de 
2012 en els termes següents: 

 

Ens % aportació Partic.liquid. 

Seva 2,77 980,54 

Balenyà 2,99 1.058,42 

Sant Martí de Centelles 0,82 290,27 

Aiguafreda 2,00 707,97 

Viladrau 0,90 318,59 

Tona 6,42 2.272,59 

Centelles 5,86 2.074,36 

El Brull 0,20 70,80 

Malla 0,21 74,34 

Muntanyola 0,46 162,83 

Santa Eulàlia de Riuprimer 0,84 297,35 

Taradell 4,99 1.766,39 

Empresaris 3,02 1.069,04 

Diputació de Barcelona 68,52 24.255,12 



TOTAL 100,00 35.398,60 

 

2)S’estableix una aportació extraordinària de la Diputació de Barcelona per import de 
2.910,26 euros per fer front a les despeses posteriors a la liquidació provisional 
indicada en el punt anterior. 

3)D’acord amb la documentació comptable es determina l’estat de tots els ingressos i 
despeses possibles tancats a 28 de febrer de 2013. En aquestes despeses no s’inclouen 
les inherents a la liquidació que es puguin produir fins la seva extinció definitiva 
(notaria, registre i altres). 

Ingressos pendents de cobrament 

 

Quota Ajuntament del Brull 2011 102,00 

Quota Ajuntament del Brull per liquidació 70,80 

Quota Ajuntament de Malla per liquidació 74,34 

Quota Aj. Muntanyola per liquidació 162,83 

Quota Diputació de Barcelona per 
liquidació 

4.851,02 

Aportació extraordinària Diputació de 
Barcelona  

2.910,26 

TOTAL 8.171,25 

 

Tresoreria 

La Caixa comptes corrents: 528,96€ 

Total diners comptes corrents: 528,96€ 

Despeses pendents de pagament 

Despeses llum Estabanell Energia 1.659,19 
Despeses llum Estabanell Energia 204,59 
Aportació Consorci Osona Turisme per 
accions oficina 1r semestre 2010 

 
2.329,47 

Aportació Consorci Osona Turisme per 
accions oficina 2n semestre 2010 

 
4.006,96 

Aportació Consorci Osona Turisme centre 
BTT 2011 

 
500,00 

TOTAL 8.700,21 
 
4)Establir com a data límit per als pagaments pendents de les quotes de liquidació 
aprovades, el dia 30 de setembre de 2013. 



   
 

 

5)Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci i en 
particular: 

a) Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma EACAT, gestionada 
pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, amb data d’efectes 
28 de febrer de 2013. 

b) Sol·licitar la baixa en el servei d’assistència en la nòmina municipal de 
Diputació de Barcelona, amb data d’efectes 15 de gener de 2012. 

c) Denunciar el conveni de cessió d’ús de la parcel·la cadastral 
6531201DG33335-0001/TG a favor del Consorci Portes del Montseny, 
signat entre el Consorci, l’Ajuntament de Seva i l’empresa Estación de 
Servicio 4 Carreteras S.A. 

6)Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’Ajuntament de 
Balenyà, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part 
del Consorci. 

7)Fixar la data d’efectes de la dissolució el 28 de de febrer de 2013. 

8)Facultar la Presidència del Consorci de promoció turística Portes del Montseny, 
l’Alt Congost, la Plana de Vic per dictar les disposicions complementàries i oportunes 
per a la deguda efectivitat dels acords de dissolució. 

9)Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 
corresponents i, en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 

10)Sol·licitar el cessament d’activitats del Consorci a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària. 

Segon.- Ratificar les cessions gratuïtes dels béns mobles del Consorci inclosos en 
l’inventari que consta com a annex I, aprovades en sessió de Consell General de 19 de 
juliol de 2012 en els termes següents: 

 

Ajuntament Bé assignat 
Viladrau -2 molla poni gallina 
Muntanyola -1pantalla projecció paret 200x200 
Tona -Equip informàtic hp Compac 

-2 cadires direcció RD-194/negre llis 
-3 armaris cupboard 
-2 taules picnic 
-2 papereres fusta 500x920mm 

Taradell -1 paperera fusta 500x920mm 
-1 taula pícnic 
-2 armaris cupboard 
-1 buc rodant 
-5 armaris 190x95x45 expositors 

Centelles -27 cadires condifent RD 465/4 
-1 kit taula reunió 



-2 taules executive/ diamant 
-4 cadires confidents RD966/6 

Balenyà -3 armaris (custòdia documents consorci) 
-copiadora digital Sharp MX 230 

Seva  -1 taula atril 
-2 kit taula executive 
-1 kit armari 
-2 cadires juntes 
-1 buc rodant 
-Edifici seu consorci 

Malla -Pissarra lacada 
Santa Eulàlia de Riuprimer -Clunia 
Aiguafreda -1 senyal amb placa 
Sant Martí Centelles -1 armari 
 

No s’han localitzat els següents béns: 

-dues prestatgeries metàl·liques 

-dos suports cpu individualitzat RD-2006 

-dos kit taula executive 

-Projector Sony UPL-EXL 2000 LM 

S’estableix que les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats seran 
assumides per cada un dels municipis destinataris de les cessions, un cop siguin 
efectives les cessions. 

Tercer.- Ratificar la cessió gratuïta de l’edifici modular que acull la seu del Consorci, 
situat a la parcel·la cadastral 6531201DG33335-0001/TG, a favor de l’Ajuntament de 
Seva, segons acord del Consell General de data 19 de juliol de 2012. La 
responsabilitat derivada del bé será assumida per l’Ajuntament de Seva, un cop feta 
efectiva la cessió.  

Quart.- Que els acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat adoptats 
per tots els ens consorciats, se sotmetin a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils mitjançant anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d’anuncis del Consorci. 

Cinquè.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, l’acord de dissolució s’entendrà definitivament aprovat. 

Sisè.- Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Setè.- Facultar la Presidència del Consorci, tan àmpliament com en dret sigui 
necessari, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la 
signatura de tots els documents que calguin. 

Vuitè.- Comunicar els anteriors acords a les entitats consorciades i a la Diputació de 
Barcelona, tot encarregant a la Diputació de Barcelona el tràmit d’informació pública 



   
 

 

i determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran, si així ho acorden, els que haurien de publicar separadament 
cadascuna de les entitats consorciades.” 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Promoció Turística 
Portes del Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic de 22 de maig de 2013 d’aprovació 
inicial de la dissolució del Consorci. 

Segon.- Aprovar la quota de liquidació del Consorci de Promoció Turística Portes del 
Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic per import de 318,59 euros. 

Tercer.- Acceptar els béns mobles cedits a l’Ajuntament de Viladrau que consten a 
l’acord de dissolució del Consell General del Consorci. 

Quart.- Encarregar a la Diputació de Barcelona l’assumpció del tràmit d’informació 
pública respecte del procediment referit i determinar, en conseqüència, que els anuncis 
relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les 
entitats consorciades, els que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles. 

Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a les entitats membres 
del Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, l’Alt Congost, la Plana de Vic. 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de tots els 

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

 

15.- PROPOSTA APROVACIÓ FESTES LOCALS 2014 

D’acord amb el que estableix l’art. 46 del RD. 2001/83 de 28 de juliol i vista l’ordre 
del Departament de Treball per la qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per l’any 2014,  

Proposar els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2014: 
 
- El 8 de setembre, dilluns. 

- L’11 de novembre, dimarts. 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de tots els 

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

 

16.- MOCIÓ CIU SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A 
L’AJUNTAMENT DE VILADRAU.- 

Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un dèficit fiscal continuat, que afecta i 
agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 
l’educació, perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi 
econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 



Simultàniament, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les 
institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una 
gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola 
reconeix. 

El dèficit fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg 
dels anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és 
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials 
molt allunyades de les mitjanes europees. 

Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans 
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar 
les bases per a una solució definitiva. 

Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els 
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es 
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència 
Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a 
Catalunya. 

El passat mes de setembre, la Generalitat de Catalunya va iniciar el camí per a la 
creació d'una hisenda pròpia amb la firma d'un conveni amb les quatre 
diputacions per coordinar els seus sistemes de cobrament d'impostos. La voluntat del 
conveni és explorar com coordinar les estructures de les diputacions per recaptar 
impostos locals amb les de l'Agència Tributària Catalana, que recapta l'impost de 
successions, el d'actes jurídics documentals i el de compravenda de pisos, entre 
d'altres.  

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa 
amb les dificultats socials derivades del dèficit fiscal que patim, dels reiterats 
incompliments de l’Estat amb Catalunya, així com de l’actual crisi econòmica, podem 
i hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, 
exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els 
impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola. 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Viladrau 
proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Comprometre’s a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments 
efectuats per l’ajuntament de Viladrau corresponents a l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques (IRPF) i, en cas d’haver-n’hi, l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 
a l’Agència Tributària de Catalunya, en el moment que sigui possible i d’acord amb 
l’estratègia conjunta que determini l’AMI. 

Segon.- Traslladar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), per tal de consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim 
nombre de municipis adherits a aquesta proposta. 



   
 

 

Tercer.- Fer públic aquests acords a través dels mitjans de comunicació de titularitat 
municipal.  

Quart.- Notificar la present moció a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana 
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Agència Tributària de 
Catalunya.  

Posada a votació la proposta hi voten a favor els 3 Regidors de CiU i el Regidor 

d’ERC, i hi voten en contra els 5 Regidors de L’A., quedant doncs desestimada la 

moció per majoria absoluta. 

 

Intervencions: 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, argumenta la seva proposta per l’interès 
de que els impostos catalans siguin ingressats a Catalunya, encara que després 
l’Agència Tributària Catalana ho hagi d’ingressar a Madrid.  

El Sr. Alcalde, com a portaveu del grup municipal de L’A, exposa que atès que 
l’Agència  Catalana no es competent per al seu cobrament, si el que realment es vol és 
que tiguin coneixement dels impostos que es cobren a Catalunya, no hi ha cap 
inconvenient en comunicar-los els impostos que ingressem a l’Agència Estatal. 

El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, exposa el seu parer que és el d’adherir-se 
a la proposta.   

 

17.- MOCIÓ AMI SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA.- 

 

Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la 

politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui 

pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària.  

El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de 

continuar donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns 

imposen per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al 

normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els 

municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn 

el futur dels nostres pobles i ciutats.  

El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i 

impedeix que Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que 

el coneixement, la industria, la tecnologia i la internacionalització de  les nostres 

empreses són garantia per assegurar el camí que ens ha de treure d’aquest pou 

des del qual encara no es veu la llum.  



L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General 

celebrada a Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el 

compromís amb la Declaració de Sobirania del Parlament català però també on 

es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania fiscal per part de totes els 

membres de l’Associació. 

En aquest sentit i coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya 

demanem que els municipis catalans prenguin els següents  

 

ACORDS: 

1. Manifestar la voluntat del municipi de Viladrau d’exercir la seva sobirania 
fiscal. 
 

2. Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA) d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers 
mesos.  
 

3. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 

Posada a votació la proposta hi voten a favor els 3 Regidors de CiU i el Regidor 

d’ERC, i hi voten en contra els 5 Regidors de L’A., quedant doncs desestimada la 

moció per majoria absoluta. 

 

Intervencions: 

En el mateix sentit que l’anterior els representants dels diferents grups municipals 
exposen els mateixos arguments per l’adhesió o el desestiment de la proposta. 

 

18.- MOCIÓ AMI PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ I 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA.- 

 

La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la 

democràcia s’ha produït de forma progressiva i ha suposat un avenç  en la 

normalització del nostre país. S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa 

nostra com és el cas de la delegació del govern espanyol a Catalunya i les 

subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen, únicament, 

l’autoritat d’Espanya al nostre territori.  



   
 

 

Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, 

una eina per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una 

fiscalització política del procés de sobirania del poble català, en aquests sentit 

únicament. 

Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de 

Luna, està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme 

els consistoris catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a 

expressió de la democràcia. 

Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus 

símbols i també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat 

com a element clau, com a columna vertebral de tota la convivència. 

La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar 

els nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill 

la pau social i imposant els símbols espanyols que el poble català no se sent com 

a propis. 

A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular 

expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, 

per damunt de qualsevol legalitat imposada.  

La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la 

declaració dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la 

bandera espanyola a la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la 

dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com a uns mers ens 

administratius i negligint la seva vessant representativa.  

Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en 

perill de la convivència ciutadana, avui en pau. 

No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a 

Catalunya impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau 

social.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal els següents  

ACORDS 

1. Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així 

com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i 

Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de competències.  

 

2. Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la 

delegació del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions 



contra acords adoptats pels Ajuntaments catalans manifestant 

posicionaments polítics en matèries d’interès general. 

 

3. Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, 

la seva cultura i els seus símbols. 

 

4. Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la 

Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al 

Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 

Posada a votació la proposta hi voten a favor 4  Regidors de L’A,  els 3 Regidors de 

CiU i el Regidor d’ERC, s’absté la Regidora de L’A, Imma Gómez, quedant doncs 

aprovada la moció per majoria absoluta. 

 

19.- MOCIÓ ERC EN DEFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT 
I PER LA SUPRESSIÓ DE LES DENOMINACIONS LAPAO I LAPAPYP DE 
LA LLEI DE LLENGÜES D’ARAGÓ.- 

 

Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per aprovar-
ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el català es denomina 
LAPAO (Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental) i l’aragonès, LAPAPYP 
(Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica). 

Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries, signada pel Govern espanyol en data del 5 de novembre de 1992, 
ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor el 1 d’agost de 2001. 

Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el treball 
científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o la Real 
Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la llengua que es parla a les 
comarques de la Franja de Ponent és el català. 

Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i 
LAPAYPYP les llengües catalana i aragonesa, respectivament. 

Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de reduir 
les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà al LAPAO 
podria constituir un genocidi lingüístic únic. 

Atès que la nostra  llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, Catalunya, 
Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua europea,  

Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el reconeixement 
científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de validar els estudis i les 



   
 

 

titulacions de català amb relació a les titulacions equivalents al Principat de 
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. 

Atès que el Govern d’Aragó ha trencat tots el consensos científics i lingüístics 
utilitzant la llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció de 
crear un fals debat tot esborrant unes senyes d’identitat, històriques i lingüístiques 
pròpies de l’Aragó. 
El grup d’Esquerra de l’Ajuntament de Viladrau proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

ACORDS 

 

PRIMER. Demanar al Govern espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 

SEGON. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de llengües aprovada el 
passat 9 de maig de 2013.  

TERCER. Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a idioma 
que es parla a la Franja de Ponent. 

QUART. Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a 
l’aprenentatge del català.  

CINQUÈ. Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als governs d’Aragó, Catalunya i 
l’Estat espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments d’Aragó, i 
Catalunya. 

Posada a votació la moció aquesta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la 

totalitat dels regidors presents, que són la totalitat dels membres de dret de la  

Corporació. 

 

20.- MOCIÓ CIU EN CONTRA DE LA DECISSIÓ DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL DE SUSPENDRE LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA.- 

Una àmplia majoria del Parlament de Catalunya va aprovar en data 23 de gener una 
Declaració Institucional de sobirania i pel dret a decidir del Poble de Catalunya. 
Aquesta declaració ha estat objecte d’impugnació per part del Govern espanyol 
davant del Tribunal Constitucional. 

La decisió del Tribunal Constitucional d’admetre a tràmit la impugnació per part del 
Govern espanyol i decretar-ne la suspensió temporal és una actuació sense precedents. 
Mai fins avui s’havia impugnat una declaració política aprovada per un parlament 
escollit democràticament. 

Atès que el resultat electoral del passat 25 de novembre va donar com a resultat una 
àmplia majoria al Parlament de Catalunya d’aquelles forces polítiques que defensen la 
sobirania del poble de Catalunya i el dret a decidir. 



Atès que la decisió del Tribunal Constitucional atempta directament contra la lliure 
expressió dels diputats i diputades escollits democràticament i també suposa un acte 
de deslleialtat cap a tots els catalans i catalanes que van anar a votar les passades 
eleccions en favor del dret a decidir. 

Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que ja va passar un estudi exhaustiu per 
part del Tribunal Constitucional, estableix que el poder de la Generalitat de Catalunya 
emana del poble de Catalunya. 

Atès que la realitat nacional de Catalunya no comença amb la Constitució de l’any 
1978, sinó que és molt anterior en el temps a la pròpia Constitució. Una Constitució 
en la que es recolza el Govern de l’Estat espanyol a l’afirmar que els anhels de 
sobirania catalans no hi tenen cabuda. 

Atès que el dret a l’autodeterminació, recollit a l’article 55 de la Carta de les Nacions 
Unides, és un dret fonamental de qualsevol nació i, per tant, també de Catalunya i que 
inclou la potestat de triar democràticament la seva forma d’organització política. 

Atès que els catalans i les catalanes han refermat clarament, amb la composició del 
Parlament, la seva voluntat de decidir sobre allò que els afecta, i que també ho van 
demostrar en la seva massiva participació en la manifestació del dia 11 de setembre de 
2012. 

Atès que la declaració de sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya es 
fonamenta en els principis de sobirania, legitimitat democràtica, transparència, diàleg, 
cohesió social, europeisme, legalitat i participació. 

Atès que la voluntat democràtica d’un poble expressada lliurement no es pot aturar 
mitjançant resolucions i lleis polititzades. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha manifestat que la declaració segueix vigent ja 
que creu que la resolució del Tribunal Constitucional es regeix per una decisió 
política. 

Atès que l’Ajuntament de Viladrau ja va donar suport a la Declaració de sobirania i 
pel dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel Parlament  

És per aquests motius que el Grup Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament 
de Viladrau proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer.- L’Ajuntament de Viladrau rebutja totalment la resolució elaborada pel 
Tribunal Constitucional mitjançant la qual suspèn temporalment la Declaració de 
sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya aprovada pel Parlament de 
Catalunya. 

Segon.- L’Ajuntament de Viladrau demana al Tribunal Constitucional que, com a 
òrgan independent que és, exerceixi el paper imparcial que té atribuït, que actuï amb 
prudència i que escolti i respecti la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya i, 



   
 

 

per tant, rebutgi el recurs presentat ja que no és possible emparar-lo en cap dels 
motius que la seva pròpia Llei reconeix com a matèries de les quals pot conèixer dit 
Tribunal 

Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya i als Grups parlamentaris que en formen part, al 
Tribunal Constitucional i al President del Govern de l’Estat. 

Posada a votació la proposta hi voten a favor 4  Regidors de L’A,  els 3 Regidors de 

CiU i el Regidor d’ERC, s’absté la Regidora de L’A, Imma Gómez, quedant doncs 

aprovada la moció per majoria absoluta. 

 

21.- PRECS I PREGUNTES.- 

 

Senyalització ciclistes: 

Sr. Alcalde: Informar-vos que ha arribat la carta en referència a la senyalització de 
ciclistes, que diu el següent: “En relació dels vostres escrits de data 12 de novembre 
del 2012 i 22 d’abril de 2013 sobre la senyalització d’avançaments de ciclistes a les 
carreteres GI520 i GI543 us informo que en data 23 de novembre de 2012 es va enviar 
a la Subdirecció General d’Actuació Viaria i la Direcció General de Carreteres un 
informe favorable al respecte”. O sigui que estem a l’espera de que la Subdirecció 
General d’Actuació Viaria que ens diguin alguna cosa o si ho senyalitzen.  

Vorera Escola: 

Sr. Alcalde: Tenim molts problemes a l’escola perquè els dies que en Nuñez te els 
dies lliures s’aparca sobre l’acera, també les mestres, i hi ha una mica de desordre i 
havíem pensat de posar unes barreres o algunes jardineres per evitar que la gent 
aparqui sobre l’acera. És perquè no tinguin espai per enfilar-se sobre l’acera i que 
sigui agafar els nens i marxar, perquè hi ha hagut alguna discussió entre els pares i per 
evitar-ho. Els dies que hi ha en Nuñez molt bé però els dies que no hi és ell és un 
descontrol.  

El Torrent: 

Sr. Bastias: Tenim el Torrent que se’ns va embossar i varem buscar els desaigües. 
Varem trobar un desaigua que era vell, i varem fer venir el paleta de torn, Lluis 
Santacreu, però no trobàvem  re. Varem fer pujar en NEIDA i va veure que no hi 
havia desaigua. Varem tenir que rebentar l’acera de l’entrada i varem trobar que al 
Torrent no hi ha desaigua. O sigui, el tub que sortia del torrent i s’acabava allà. Hem 
hagut de fer una rassa de 30 metros. 

Sr. Bayarri: Això que vol dir que quan es va fer és va fer així? 

Sr. Bastias: Sí, quan es va fer no es va posar, no li hem pas trobat. Sota el portal van 
deixar el tub de 20 mort allà, és va posar un bloc a davant, suposem que per descuit, i 
ara hem hagut de fer 30 metros de rasa, posar un tub de 20 fins a baix del col·lector.  



Sr. Alcalde: Algun tema més. 

Any Salvador Espriu: 

Sr. Polo: Sí, jo vull comentar una cosa. Aquest any és l’any Salvador Espriu, per tant 
proposa fer algun acte en commemoració ja que va passar algunes temporades entre 
nosaltres i com que la casa on vivia és Ca l’Espriu, pensa que seria un bon motiu per a 
recordar-lo. 

Sr. Alcalde: Això la regidora de cultura 

Sra. Imma: Vaig tenir una reunió amb el sotscomissari de l’Any Espriu i al final el 
dia 27 de juliol  a les 7 de la tarda en els Jardins de Can Torra es farà  una audició de 
la Rosa Novell, que està dins el catàleg de les activitats de l’Any Espriu de la 
Generalitat que es diu “Rosa Novell diu Espriu”. També està convidat el Sr.  Xavier 
Bru de Sala que és el comissari de l’Any Espriu. S’ha passat tota la informació al 
despatx de l’Any Espriu de la Generalitat i des d’allà s’ha passat per fer tota la difusió 
en les activitats generals dins l’Any Espriu. 

Sr. Alcalde: Algun tema més. 

Programa Divendres de TV3: 

Sra. Imma: També informar que els dies 10, 11 i 12 estaran aquí a Viladrau els del 
programa de TV3 “Divendres”. Estaran 3 dies físicament i el 12 es grava el programa 
de dijous, que sempre és en diferit. A la web s’ha posat que des de el programa 
“Divendres” un autocar per anar el divendres al programa, de 55 persones per anar al 
plató. Hem fet uns cartells per poder-se apuntar. Ells em van prioritzar de dir-ho al 
casal d’avis i les associacions, cosa que ja s’ha informat. Com també posar cartells pel 
poble. 

 

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

 

V. i P. 

L’Alcalde      La Secretària 

 

 

 

 

Signat: Francesc X. Bellvehí Busquets             M. Teresa Cunillera Girona 


