
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE JULIOL DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 49/2012 

Data: 02/07/2012 

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) 

Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A) 

Sr. Jaume Tordera Homs  (CiU) 

Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU) 

Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 

 

Secretària 

M. Teresa Cunillera i Girona 

 

A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia dos de juliol de dos mil 

dotze, 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’excusa l’assistència de la Regidora Sra. Clopés que per 

malaltia avui no podrà assistir al Ple, i a continuació s’entra en el debat dels següents 

punts de l’ordre del dia: 

 

 



1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 07/05/2012. 

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, 

aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun 

membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió 

ordinària de 7 de maig de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria. 

L’acta s’aprova 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 48/2012 al 69/2012). 

3.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

DEL SERVEI DE REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’ADEQUACIÓ DE LA SALA D’ACTES I AUDIOVISUALS DE BRUIXES I 

BANDOLERS AL CCEN I SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS I CREACIÓ 

DE L’ARBORÈTUM EN ESPAIS EXTERIORS.- 

Vist l’expedient de contractació de referència, tramitat conforme preveu el R.D. Leg. 

3/2011, de 14 de novembre de Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò 

disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del 

procediment de licitació, així com l’aprovació de la despesa. 

Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 

competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP, i l’article 274.1 

a) o b) del Decret Legislatiu 2/2033 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, 

Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del servei de 

"Redacció i Execució del Projecte Executiu d’adequació de la Sala d’actes i 

audiovisuals de bruixes i bandolers al CCEN i senyalització d’itineraris i creació de 

l’arborètum en espais exteriors ” 

SEGON.- Aprovar de conformitat amb l’article 274.2 del D.Leg. 2/2003, de 28 

d’abril, el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques 

reguladores del cotracte de servei esmentat i que regiran la contractació, i disposar la 

seva exposició al públic per un període de 20 dies hàbils als efectes de que es puguin 

presentar les reclamacions que es considerin oportunes, mitjançant anuncis al DOGC, 

BOPG, tauler d’edictes de la Corporació i pàgina web de l’ajuntament – perfil del 

contractant- www.viladrau.cat 

 TERCER.-  Publicar simultàniament amb l’anunci dels plecs el de licitació, 

concedint un termini de 20 dies hàbils per a la presentació de proposicions, si bé 

aquest termini s’aplaçarà el temps necessari, en el supòsit de que es presentin 

reclamacions contra els plecs. 

QUART.- Aprovar la despesa del contracte amb un import de 280.000,00 €                

( 237.288,14 € més 42.711,86 d’IVA). 

La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de 

L’A i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció dels 2 Regidors de CiU. 

http://www.viladrau.cat/


   
 

 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde fa constar que aprovar aquest projecte significa poder rebre la 

subvenció del programa Viure al Poble. 

 

4.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’OBRA 

“REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR”.- 

VIST el projecte d’obra ordinària titulat « Remodelació de la Plaça Major», redactat 

pel arquitecte Sr. Claudi Martínez Borrell. 

ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals  acredita que el 

projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions 

tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que 

exigeixen l’article 123 del R.D.Leg. 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 

Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic(en endavant, «TRLCSP») i els 

articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de 

Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, 

«ROAS») 

ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres 

de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual 

cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 

17.2 del RD 1627/1997; 

ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de 

barreres arquitectòniques i la de protecció contra incendis; 

ATÈS que el pressupost d’execució del projecte (459.272,37 €) posat en relació amb 

els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de 

la Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 

264.1.a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en 

endavant, «LMC»); 

ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 

l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per 

un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en 

el present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de 

conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS; 

Per tot això, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 



Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat « 

Remodelació de la Plaça Major», redactat per l’Arquitecte Sr. Claudi Martínez 

Borrell, amb un pressupost d’execució per contracte de 459.272,37 €, dels quals 

70.058,50 € corresponen a l’IVA. 

Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de 

trenta dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler 

d’anuncis de la casa consistorial. 

La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 4 Regidors de 

L’A i del Regidor d’ERC, i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU. 

Intervencions: 

Sr. Argenter: Voldria fer una pregunta. Trobem a faltar en aquest pressupost l’import 

corresponent al paviment, és a dir, la famosa Pedra de Sant Vicenç.  

Sr. Alcalde: La Pedra de Sant Vicenç no hi surt, perquè varem considerar de fer tota 

l’obra amb formigó i el tema de posar la pedra poder-la donar als paletes de Viladrau, 

llavors l’hem tret de la partida gran per poder donar feina als contractistes del poble. 

Sr. Argenter: Això no sortia en el pressupost que sens va donar. Nosaltres varem fer 

la consulta d’aquesta qüestió amb els serveis d’assessorament del nostre partit  i ens 

van passar el següent pressupost estimatiu. De la Pedra de Sant Vicenç que caldria a 

la plaça el cost aproximat per las metres quadrats que té la plaça serien uns 60.000€. 

Amb el 13% de despeses generals més 6% de benefici més 18% d’IVA, ens anem a 

22.000€, amb un total de 82.000€ més o menys. 

Aquí també tenim que contar els honoraris de l’Arquitecte 30.000€, també ens faltarà 

els honoraris del coordinador de seguretat i salut, 5.000€.  

Un total que no es reflecteix en aquest pressupost que ens varen entregar, en total són 

117.000€. 

El pressupost d’execució per contracta que ens vareu entregar és de 459.272,37€, i 

sumats aquests 117.000€ ens anem a un pressupost final que nosaltres estimem en 

576.272,37€, això constant que l’aparellador sigui del mateix ajuntament sinó tindrem 

que afegir 10.000€. 

Aquesta quantitat brutal de diners vostè la justifica fent creure al poble que es per`que 

el terra de la plaça es trenca i ens consta anualment entre 12 i 14 mil euros, argument 

totalment fals i sense justificació al dia d’avui, sr. Alcalde i ens presenta un projecte 

que en la memòria descriptiva apartat 2.4.2 PAVIMENT DIU: 

El paviment de la plaça es realitzarà amb formigó escombrat, preveient en el futur un 

gruix de 8cm per a lloses de pedra natural Sant Vicenç, mentrestant es realitzarà un 

petita pendent del 8% cap a les tapes perquè no s’ensopegui amb elles, i jo, continua 

el Sr. Argenter, afegiria que aquestes pendents sinó les ataques de forma recta poden 

provocar les lesions a la gent gran perquè és molt fàcil torsar-se el peu, i torno a 

recordar que el problema inicial que vostès argumentant és el trencament de les lloses 

actual i vet aquí que vostès ens venen el terra de formigó escombrat, que és molt 

bonic i si ens fixem bé vostè podria solucionar aquest problema canviant tot el terra 

per la mòdica quantitat de 82.000€. 

Si vostè vol ser tan vanguardista amb aquest projecte “LA PLAÇA DEL SEGLE 

XXI” doncs posats a despilfarrar aprofiti aquesta macro bajanada urbanística i faci 



   
 

 

també un parquing subterrani sota la plaça senyor, així ja tindrem la plaça del segle 

XXII. 

La nostra intenció de vot és no aquest projecte, perquè com ja varem fer saber al 

poble creiem que es una obra innecessària i que hipotecarà seriosament el futur del 

nostre poble, 576.272,37€. El 50% del pressupost del poble.  

Els fem saber que farem tot el que estigui a les nostres mans perquè aquest projecte no 

es porti a terme. Som molt conscients que la nostra feina es molt difícil però confiem 

que les institucions que ens governen i que tenen que donar el vist i plau aquest 

projecte ens donaran la raó, perquè fins al dia d’avui s’han mostrat coherents amb la 

difícil situació econòmica i financera que travessa el nostre país. Res més senyor. 

Sr. Alcalde: En primer lloc contestar-li que em sembla molt bé aquest escrit, com 

vostè bé diu això li han fet des del partit, des de Vic 

Sr. Argenter: No, això ho he fet jo. 

Sr. Alcalde: Ho ha dit vostè. Que va anar al partit. 

Sr. Argenter: No. 

Sr. Alcalde: Eh que ha parlat fins ara? Jo no l’he tallat, faci el favor de no tallar-me. 

Vostè ha dit que havia dut aquesta documentació de Vic i entenc que digui tot això 

perquè clar, a Vic que saben de Viladrau, no? Això per començar. Segon, no estem 

aprovant un pressupost de 576.272,37€ sinó que estem aprovant un pressupost de 

459.272,37€. En quant al tema l’administració evidentment nosaltres abans de tirar 

això endavant i de fer aquest raonament i que podem donar feina a la gent del poble i 

treure lo que és la pedra, varem anar a l’administració local a informar-nos i a fer el 

plantejament i explicar-los de que anava el projecte, quant pujava el projecte total i la 

partida que trèiem pels paletes de Viladrau. I haig de dir que tan el tècnic com la 

directora de l’administració local estan al cas i saben el que presentem i el que anem a 

fer, o sigui si vol pot anar-hi i es pot estalviar la feina, ja està feta.  

M’argumenta que, aquests senyors de Vic, sembla ser que argumenten que a escales 

pendents és veu que són arquitectes, a més a més de polítics són arquitectes ara, 

potser aniríem més bé si tots fossin tècnics i no pas tants polítics, però m’estranya que 

diguin una torçada de peu de les coses pendents i no sàpiguen veure que ara la plaça 

que tenim i les rajoles com es trenquen no es torcen el peu, sinó que cauen i és més 

perillós que una torçada de peu, llavors creiem que és molt necessari poder fer la 

plaça i creiem que és una obra vital per fer-la i hi ha la subvenció per fer el 50%, com 

a mínim, i creiem que ho hem de tirar endavant, vostès poden votar sí ho poden votar 

no, poden posar les pegues que vulguin i poden anar allà on vulguin, però em sembla 

que amb els arguments que tinc i que tenim aquí l’ajuntament, avui dia, aquesta plaça 

creiem en el projecte, creiem que hi ha una solució important i creiem que s’ha de fer. 

 En quan al tema del despilfarro que diuen jo li recordaré o més ven dit li preguntaria 

si vostè, sap quan va costar aquesta plaça tal com ha quedat ara? Suposo que no en 

deu tenir ni idea, jo li diré, és van gastar 223.000€ en el seu moment per fer el que van 

fer, la primera fase, 223.000€ i tenim el que tenim, manca de serveis a sota, amb 

moltes manques, i a part d’això, dic el mateix de sempre incalculable el que ens hi 

hem gastat, el que hi ha treballat la brigada, entre els que han fet feines d’aquestes de 



prestacions socials, doncs si ho contessim tot, potser, no sé suposo que ens aniríem 

cap els 300.000€.  

Dit això el que ens queda és que són lliures de votar el que vulguin. Estem aprovant 

un pressupost de 459.272,37€ no la xifra de 576.000. Vostès poden fer totes les d’allò 

que vulguin però de moment en aquest ple s’aprova aquest pressupost, per tant ho 

sotmeto a votació. S’aprova? S’abstenen o voten que no? 

Sr. Argenter: Votem que no. 

5.- PROPOSTA MODIFICACIÓ TARIFA DEL SERVEI MUNICIPAL 

D’AIGUA.- 

Atès que l’empresa SOREA, concessionària del servei de subministrament d’aigua 

potable a Viladrau des del mes de gener de 2009, té aprovades les tarifes fins aquest 

any 2012 amb l’autorització de la Comissió de Preus. 

Atès que el proppassat 20 de març, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 

5/2012, de mesures fiscals i financeres que fa una nova regulació del cànon de l’aigua 

que té una incidència important en les distribuïdores i en els costos del 

subministrament que cal repercutir a les tarifes del servei per tal de mantenir 

l’equilibri econòmic.  

Vist l’estudi justificatiu per a la repercussió de l’aplicació de les noves mesures 

legislatives que suposa un recàrrec expressat en €/m3 sobre la totalitat dels cabals 

facturats del servei de 0,0262 €/m3 

Es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següent ACORD: 

Aprovar l’increment de la tarifa del servei municipal d’aigües sol·licitada per 

SOREA, per un import de 0,0262 €/m3. 

La proposa es aprovada per majoria simple amb el vot a favor de 3 Regidors de L’A, 

l’abstenció dels Sr. Cantizano, Regidor de L’A, i  del Regidor d’ERC i amb el vot en 

contra dels 2 Regidors de CiU. 

Intervencions: 

Sr. Bayarri: Això és per a salvar a l’ACA. 

Sr. Alcalde: Això és el que anava a dir, que és indignant, que és per a salvar a l’ACA. 

 

6.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

PRESSUPOST 2012.-  

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 l’adquisició 

d’un vehicle per a la brigada, així com la redacció del projecte d’obres de reforma de 

la Plaça Major, i les obres derivades de la nova escola pública, portar el llum i 

efectuar-ne la neteja. 



   
 

 

Atès que cal preveure el cost de la liquidació del Consorci Portes del Montseny, així 

com l’execució de  les diverses obres i instal·lacions que s’especifiquen.  

 

 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 inicial Nom Consignació 

inicial 

Proposta d’alta Consignació 

definitiva 

337 46300 Trans. Mancomunitat – Dinamitz. 00 €         1.050,00 €     1.050,00 € 

323 48001 Trans. Escola de música 13.878,00 €        3.747,00 €        17.625,00 € 

321 62200 Adequació Escola nova 00 € 15.000,00 €         15.000,00 € 

172 62400 Adquisició vehicle brigada 00 € 2.000,00 €          2.000,00 € 

130 21400 Vehicles municipals 3.000,00 € 6.000,00 € 9.000,00 € 

172 21400 Vehicles brigada  4.000,00 € 3.000,00 €          7.000,00 € 

342 63200 Obres reparació Pista de tenis 00 € 2.600,00 €          2.600,00 € 

337 22102 Combustibles El Torrent 1.500,00 € 1.200,00 € 2.700,00 € 

337 21200 Manteniment edifici el Torrent 1.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 

155 62700 Redacció Projecte Obres Plaça  0 50.000,00 € 50.000,00 € 

337 13000 Personal neteja El Torrent 0        2.100,00 € 2.100,00 € 

425 22706 Legalització comptadors llum 3.800,00 €       10.000,00 € 13.800,00 € 

162 62500 Compra contenidor olis 0 1.100,00 € 1.100,00 € 

943 46600 Promoció econòm. Portes montseny 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 

 TOTAL  101.297,00 €  

 

TOTAL DESPESES..................................................101.297,00 € 



ROMANENT DE TRESORERIA:  336.921,75 € -  101.297,00 €   =  235.624,75 € 

Es proposa als reunits l’adopció del següent 

ACORD: 

 

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

extraordinari, amb aplicació 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. 

 

La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de 

L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU. 

7.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2011.- 

 

Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada 

favorablement per la Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit 

d'informació pública, mitjançant edictes al BOPG núm. 102 de 28 de maig de 2012 i 

al tauló d’edictes de la Corporació, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni 

suggeriment i trobada conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent 

 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i 

justificants dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als 

moviments de despeses i d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2011, que a 

nivell de resum ofereixen el resultat que s'indica annex. 

SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la 

Sindicatura de Comptes pel seu examen i fiscalització. 

 

ANNEX 

 

1.1. De la pròpia entitat local 

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 3.593.897,61 €. 

- El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 

88.136,33 €. 

- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 



   
 

 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 

detall: 

 

 Crèdits inicials ............................................. 4.537.000,00€ 

 Modificacions de crèdit .................................  584.966,54€ 

 Crèdits definitius ......................................... 5.121.966,54€ 

 Obligacions reconegudes ............................. 1.596.218,20€ 

 Pagaments realitzats .................................... 1.369.504,89€ 

 Obligacions pendent de pagament .................. 226.713,31€ 

 

b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 

detall: 

 

 Previsions inicials ........................................ 4.537.000,00€ 

 Modificacions de crèdit .................................. 584.966,54€ 

 Previsions definitives .................................. 5.121.966,54€ 

 Drets reconeguts nets .................................. 1.857.480,12€ 

 Recaptació neta ........................................... 1.442.137,67€ 

 Drets pendents de cobrament ......................... 415.342,45€ 

 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 189.285,59€. 

 

- La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model 

simplificat de comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre. 

 

2. Documentació complementària 

2.1. De l’entitat local 

- L’acta d’arqueig. 

- Les certificacions de cada entitat financera. 

- La conciliació bancària. 
 

La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de 

L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 2 Regidors de CiU. 



8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA 

IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN 

MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA.-  

Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha aprovat el Pla d’assistència i suport en 

matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona, que a part de donar suport en la 

planificació, l’emergència i la rehabilitació, es donaran també els serveis de redacció 

de plans de protecció civil, de redacció d’informes preceptius en matèria de protecció 

civil, les compres conjuntes de sal per a desgel, etc. 

Considerant convenient l’adhesió a aquest conveni per part de l’Ajuntament de 

Viladrau, i vistes les tarifes de preus que s’hi adjunten, 

Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Aprovar el conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla 

d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la Comarca d’Osona, entre 

l’Ajuntament de Viladrau i el Consell Comarcal d’Osona. 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom i 

representació de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del 

present acord. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

9.- FORMULACIÓ DE PREAVIS DE SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

VILADRAU DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS.- 

 

El Sr. Alcalde llegeix la següent proposta: 

Atès que l’Ajuntament ha complert fins ara la seva obligació de prestar els serveis 

socials bàsics a través del Consorci d’Osona de Serveis Socials, en el marc de l’Àrea 

Bàsica de Serveis Socials resta de la comarca d’Osona, 

Atès que la Mancomunitat Voluntària la Plana, a la qual pertany com a membre de ple 

dret l’Ajuntament té com a un dels seus objectius fundacionals la prestació d’aquests 

serveis i que ha promogut el seu reconeixement formal com a Àrea Bàsica de Serveis 

Socials, 

Atès que hom creu que és millor que els serveis que presta l’Ajuntament a través 

d’ens supramunicipals es concentrin en un de sol, i que la Mancomunitat La Plana, 

per la seva estructura, formes de govern i proximitat permet una major presència 

municipal en la presa de decisions i control del servei, així com major immediatesa i 

capacitat de reacció davant qualsevol necessitat, 

Atès que la Intervenció ha certificat que  l’Ajuntament està al corrent de pagament de 

totes les seves obligacions envers el Consorci d’Osona de Serveis Socials i no hi té 

compromisos econòmics pendents, i que la Secretaria ha emès l’informe preceptiu 

Atès allò prescrit a l’article 28 dels Estatuts del Consorci d’Osona dels Serveis Socials 

i als articles 313 i 323 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 



   
 

 

PRIMER.- Formular el preavís de separació de l’Ajuntament de Viladrau  del 

Consorci d’Osona de Serveis Socials, amb efectes a 31 de desembre de 2012, tal com 

està reglamentàriament i estatutàriament previst 

SEGON.- Notificar formalment el precedent acord al Sr. President del Consorci 

d’Osona de Serveis Socials. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

10.- PROPOSTA ADHESIÓ AL CETS I A L’ESTRETÈGIA I AL PROGRAMA 

D’ACTUACIONS DE LA CETS DEL MONTSENY.- 

Vista la proposta que presenta la Regidora de Turisme i promoció econòmica, Sra. 

Imma  Gómez, sobre l’adhesió als principis de la carta europea de turisme sostenible 

(CETS) i a l’estratègia i al programa d’actuacions de la CETS al Montseny.  

Atès que l’Ajuntament de Viladrau, desenvolupa actuacions en l’àmbit del Montseny,  

Es proposa als reunits l’adopció del següents ACORDS: 

PRIMER.- Adherir-se als Principis de la CETS i la col·laboració en el 

desenvolupament del Programa d’actuacions de l’àmbit de la CETS al Montseny, 

concretant-se aquesta adhesió en els següents compromisos: 

 Participació activa en el seguiment i avaluació del Programa d’Actuacions a 

partir de la seva integració i assistència en les reunions periòdiques del Fòrum 

Permananet i/o del Grup de Treball. 

 Participació activa en el desenvolupament del Programa d’actuacions a partir 

de l’execució i col·laboració en aquelles actuacions on l’entitat hi jugui un 

paper d’entitat responsable o d’entitat col·laboradora, segons es descriu en les 

fitxes del Programa d’actuacions. 

 Divulgació dels principis de la  CETS entre els seus membres i divulgació de 

les activitats que es desenvolupin com a resultat de l’aplicació del Programa 

d’actuacions. 

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom de 

la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del present acord. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

11.- PROPOSTA APROVACIÓ DIES DE FESTA LOCALS 2013.- 

Vista l’ordre del Departament d’Empresa i Ocupació, EMO/185/2012, de 22 de juny, 

per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per l’any 2013, i d’acord 

amb el que disposa el seu article 2, 

Atès que per a l’any 2013, el dia 8 de setembre és diumenge, es  proposa l’adopció del 

següent acord: 



- Proposar els següents dies de festa laboral a Viladrau per a 2013: 

 

El 20 de maig, dilluns de la segona pasqua. 

El 11 de novembre, dilluns, dia de St. Martí. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

12.- MOCIÓ ALCALDIA: MANTENIMENT D’AJUTS AL TERCER 

SECTOR.-´ 

 

El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució 

de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en 

un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’euros. En una 

situació de crisi global, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions de 

protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les persones 

amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció al mercat de 

treball. 

Per aquesta raó, aquest Ajuntament insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Aprovar urgentment un Pla de polítiques actives per a les persones amb 

discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels 

serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el treball amb 

suport, i dels Centres especials de Treball. 

2. Aprovar de manera consensuada amb totes les organitzacions de sector, un Pla 

estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests 

centres a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, 

reestructuració i revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat 

financera i la seva competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de 

negoci viables, formació i inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de 

contemplar un model integrals que inclogui les quanties de les subvencions en 

funció dels graus de discapacitat, característiques empresarials dels centres i 

localització territorials d’aquests. 

3. Mantenir els ajuts als Centres especial de treball d’iniciativa social, assegurant 

la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de fins el 75% del 

salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat amb 

especials dificultats. 

4. Garantir que a la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de treball de 

fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir els centres 

especials de treball que creïn nous llocs de treball ocupats per persones amb  

discapacitat amb especials dificultats. 

5. Garantir els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb 

discapacitat amb especials dificultats. 



   
 

 

6. Incidir al nou Govern de l’Estat per tal d’aconseguir que les aportacions 

d’ambdós governs per assolir els punts 2 i 3 d’aquesta moció en cap cas siguin 

inferiors a les de l’any 2011. 

Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

1. Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i Seguretat 

Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos econòmics 

suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de 

subvencions. 

2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 

Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i 

productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 

Especials de Treball d’iniciativa social. En el termini de tres mesos farà pública 

una quota de reserva en aquest concepte. 

3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a 

partir de les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als 

Centres Especials de Treball. 

 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

13.- MOCIÓ D’ERC SOBRE LA UNITAT LINGUÍSTICA DE LA LLENGUA 

CATALANA.- 

 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 

Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra. 

Atès que Viladrau s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua pròpia i 

comuna, independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen el nostre 

poble des del respecte i la tolerància. 

Atès que l’Ajuntament de Viladrau ha defensat amb fermesa la immersió lingüística a 

les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català independentment de la 

seva llengua familiar. 

Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents àmbits i 

que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-ne el seu ús. 

Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de 

primer ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes 

segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en 

l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la 

progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació. 

Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la 

normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure de 

manera recíproca les televisions TV3 i Canal9. 



Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població catalanoparlant 

de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb normalitat. I el que és més 

greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques de la Franja –actualment unes 

50.000 persones a les comarques de  la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la 

Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part 

oriental”, una idea que es podria considerar de genocidi lingüístic. 

Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al Ple de 

l’Ajuntament de Viladrau que prengui els següents acords: 

 

 Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen com a 

llengua pròpia. 

 Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 

diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua 

materna i pròpia amb normalitat. 

 Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes 

Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com també a 

les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural 

Balerar i Iniciativa Cultural de la Franja. 

 Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 

territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  

Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels 

Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la 

Corporació. 

14.- MOCIÓ D’ERC PER DECLARAR VILADRAU POBLE LLIURE DE 

CIRCS AMB ANIMALS. 

ATESOS els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són éssers 

dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica. 

ATÈS que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 

no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents, 

ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicològic o 

causar-los estats d’ansietat o de por. 

ATÈS que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats psico 

etològiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure 

en condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de 

camions on no poden gaudir d'un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social 

de qualitat. 

ATÈS que entre els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges 

que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el 



   
 

 

procés d’aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva espècie es fa a 

través de la violència. 

ATÈS que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un 

benefici per a la conservació de les espècies. 

ATÈS que les administracions locals també han de afavorir i potenciar les conductes 

cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural. 

ATÈS que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a 

aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra. 

ATÈS que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació medi-ambiental 

apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels animals, resultant fins i tot 

antieducatiu per als infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles. 

ATÈS que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixent nombre de països de tot el 

món han prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris. 

ATÈS que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la 

salut pública per la possible transmissió de malalties ATÈS que alguns animals 

salvatges poden ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que han escapat de les 

instal·lacions d’un circ i han causat greus danys materials i personals, a més de 

perillar la vida del propi animal. 

Es proposa al Ple de l'Ajuntament de Viladrau l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Viladrau amb els principis 

ètics, socials i medi-ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja 

siguin domèstics, de companyia o salvatges. 

SEGON.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l’exhibició d’animals 

salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, 

amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores 

d’aquests animals. 

TERCER.- No permetre la instal·lació a Viladrau de circs amb animals salvatges, 

encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat 

ciutadana de possibles escapades. 

QUART.- Notificar aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la 

Fondation Franz Weber, a la Federació i a l’Associació catalanes de Municipis, als 

diferents Grups Parlamentaris i al Govern de la Generalitat. 

La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 4 Regidors de 

L’A, del Sr. Argenter, Regidor de CiU i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció del Sr. 

Tordera, Regidors de CiU. 

15.- PRECS I PREGUNTES.- 

Tema Piscina: 

Sr. Tordera: Primer de tot, el que hauríem de demanar és que ha passat aquests dies 

amb la piscina. Això de la canalla que surten amb els peus escaldats i ha veure si heu 



pogut indagar exactament de que prové això. És un tema que és preocupant perquè ja 

no és només un dia ja fa varis dies que està passant i clar molta gent es queixa d’això.  

Se que s’ha buidat la piscina però potser, no se jo diria, una de les parts que es podria 

imputar això seria l’escalfament del terra. Aquest terra, si us enrecordeu, que es va fer 

anteriorment hi havia un paviment porós, porós no es feia perquè fos més maco o més 

lleig sinó simplement perquè és pot desinfectar més sovint, és porós i no queda mai el 

residu a dalt i quan és posa una d’aquestes peces a sobre la base l’accés d’escalfor i 

els fongs s’agafen més ràpidament, llavors, la canalla, on segur que passa més amb els 

petits que amb els grans, juguen, salten i ballen i s’escalden i no se’n donen compte 

fins que surten de la piscina. Jo penso que aquí, no és que sigui l’error, evidentment la 

piscina està molt bé, no s’ha de dir una cosa per l’altre, però si que totes les piscines 

d’aquests entorns solen estar fetes amb el paviment porós i aquí és va treure. Jo penso 

que aquí, quan es va fer això s’hauria d’haver consultat previament si això es podia 

fer, que es podia fer segur!, vull dir que no era una cosa que hauria set molt útil de 

cara a que hagués portat bons resultats. La prova està aquí, el paviment porós el pots 

desinfectar continuament això és molt difícil desinfectar hi hauries de ser cada dia i 

posant els desinfectants adients perquè, a més a més, si els posem gaire agressius, 

després és quan et trobes que no és el fong el que t’ataca sinó el producte químic, i a 

mi em semblava que era això i només era per donar-vos una mica d’orientació, clar a 

mi quan se m’ha parlat d’això dic, el problema és l’escalfament d’aquests dies que ha 

fet tanta calor i que la temperatura, no se, potser esta a 45 graus i quan arribes allà les 

escaldufades als peus hi són i no crec que sigui per l’aigua, jo diria.. 

Sr. Bayarri: Perquè l’any passat no passava?? Aquest paviment ja hi era l’any passat 

Sr. Alcalde: Nosaltres contestant la teva pregunta, el divendres varem fer buidar la 

piscina però si des de un primer moment, a partir de dimecres, dijous i  principalment 

divendres que ni van tornar haver, varem creure i pensar que era el tema de l’escalfor, 

que sortien i es cremaven, perquè més a més jo vaig mirar les mans d’algun nen i era 

bullofat, era cremat. Clar com que estan a dins l’aigua molls, surten a fora, i a més a 

més aquella pedra fa com una mica de granet, posaven les mans allà i els que deien 

que tenien uns piquets semblava que era allò. Per un motiu de seguretat varem decidir 

de buidar la piscina, hem repesat algun grasite que tenia una mica de canto doncs 

l’hem polit i per netejar-la ven neta, i que la gent també es consiencie, com que 

tothom és expert i tothom en sabia, tothom deia de tot, que si  líquids que si és això o 

és allò.  

Que el terra aquest és el més adient? Potser no. És un terra que ens el van vendre per 

piscines, que hi ha moltes piscines que hi ha aquest terra, jo tampoc veig el motiu de 

dir, ha de ser puros per poder desinfectar amb el que està passant ara, vull dir, una 

cosa és desinfectar que pot ser més puros o menys i l’altre és el que està passant ara. 

El terra és el que hi ha i ens varen vendre i ens consta que hi ha moltes piscines que hi 

és. Que s’escalfa molt? Evidentment. Que ha fet uns dies que no els havia fet, potser, 

mai, de calor i que se’ns ha cremat aquesta canalla? Sí, jo precisament això era un 

dels temes que tenia aquí com a primera cosa per dir, per demanar disculpes als pares 

i aquests nens que s’han cremat, però clar, què hem de fer? Doncs el que hem fet és 

pendre la mesura, ja dissabte varem donar ordres, crec que s’han penjat ja els cartells, 

que el socorrista que hi hagi obligui a tota la canalla anar amb xancletes i avisar-los de 

que vigilin i es posin xancletes perquè la pedra crema molt. Res més que això, avui 

l’hauran netejat, el dissabte estava perfecte perquè la varem anar a mirar, buida i 



   
 

 

estava perfecte. Així l’haurem netejat, haurem canviat l’aigua i avui ja s’està omplint 

perquè demà esperem que ja es pugui tornar a fer servir i esperem, que si es posen 

xancletes i vigilen una mica i els pares també, i al pujar l’escala, que algun s’havia 

cremat al genoll doncs quan pugen l’escala també picaven amb la pedra i també es 

cremaven, això és el que pensem nosaltres. Hem fet, no se si hauran posat avui, una 

protecció en el punt rodó de la pedra perquè quan pugin trobin algu tou i no es cremin 

amb la pedra quan surtin de la piscina. És tot el que podem dir amb això i creiem, ja 

que els anàlisis de l’aigua els han fet dues o tres vegades i han sortit sempre correctes, 

molt bé, un aigua perfecte vull dir que no hi havia motiu per alarmar-nos però, ja 

inclús per la gent, varem decidir de buidar-la mirar-ho bé i ara la tornem a omplir i ja 

està. 

Sr. Tordera: Quan desinfectes, la porositat aquella s’emporta tota el que queda, en 

canvi això no su emporta, és el problema que hi ha, no és res més. Jo penso que un 

dels punts que hi ha és aquest i l’escalfor. 

Sr. Alcalde: Nosaltres també ho pensem, creiem que han set les altes temperatures i 

al anar molls, sortien i es cremaven. 

Sr. Basties: El dia que va passar això amb els primers nens, a la tarda vaig fer anar la 

brigada i el paleta de torn a desinfectar-ho tot, amb una cartxer i sabó. Ho hem fet dos 

cops, tot el paviment de la piscina. Ho varem fer un dia i quan van dir que una altre 

nena havia tornat a sortir amb els peus una mica llegats ho vaig tornar fer fer-ho. 

Netejar-ho tot, reixes, amb desinfectant, vull dir que s’ha fet tot.  

Sr. Alcalde: S’han pres totes les mesures. 

Sr. Bayarri: A aquesta superfície no se li pot donar cap tractament per evitar això? 

Sr. Basties: No ho se. 

Sr. Tordera: Aquestes lloses estan molt bé, el problema que tenen és aquest. Si us 

fixeu casi bé totes aquestes piscines grans, només hi ha el bordó del costat, tot l’ho 

altre, l’ho que és zona de platja gaire bé no hi és mai en lloc, i el problema bé aquí. La 

canalla quan surten i no se’n donen conte. És per l’única cosa que hi ha, no és que 

sigui una cosa dolenta, ni molt menys, però si que en una piscina pública és estrany 

que us concedissin això perquè, realment, no és el millor punt per posar-hi això. 

Penseu que s’escalfa molt. 

Sr. Alcalde: Sí s’escalfa molt. 

Sr. Tordera: Hem agafat uns dies que arribem a unes temperatures extremes. Clar 

l’any passat no va passar perquè no varem arribar-hi. 

Sr. Bayarri: L’any passat va fer molta calor, també. 

Sr. Alcalde: Nosaltres els hi hem dit això, que vagin amb xancletes i que el mateix 

socorrista vagi mullant una mica, però bàsicament que vagin amb xancletes. Que, a 

més a més, és que hi haurien d’anar, perquè en les piscines sempre és aconsellable 

anar amb xancletes i al sortir a fora més.  

Tema Escola: 

Sr. Argenter: Volem saber si en el pressupost de construcció de l’escola nova anava 

inclosa el mobiliari. 



Sr. Alcalde: Diuen que anava inclòs el mobiliari, encara ens ho diuen. Posaran el que 

puguin degut a com està tot, no descarten, ens van dir quan van venir a fer la visita, el 

director general el senyor Josep Ramírez, que mirarien de fer el que poguessin i que 

de mica en mica l’anirien posant. Estem a l’espera de veure que ens entreguen però 

això és un tema del Departament de Ensenyament. La Generalitat està com està, 

esperem que sí que ens portin algu i esperem contesta. Ens han dit que sí, que algu 

portaran però no sabem quina quantitat, com ni què.  

Sr. Argenter: Aleshores quan sapiguem la quantitat, com i què, l’Ajuntament te 

previst si el Departament no arribar a fer tot el mobiliari tot nou. 

Sr. Alcalde: El mobiliari tot nou? No hi ha pressupost pel mobiliari tot nou. Mirarem 

de complir totes aquelles necessitats que hi hagin més urgents, però crec que no es 

tracta de que l’ajuntament hagi de posar el mobiliari nou sinó que és cosa del 

Departament, vull dir que, si el Departament veu que nosaltres posem el mobiliari, ja 

ens haurem gastat els diners, i ja no el posarà. Jo crec que això pertany a la 

Generalitat, pertany al Departament, per tant esperarem a veure que. Lògicament 

farem una carta a la consellera, apretarem tot el que sigui i el que faci falta perquè ens 

portin el màxim de mobiliari, inclús algunes estanteries que han tret de l’antiga 

escola, estan molt malament, no les hem pujat i les hem deixat allà fora perquè volem 

fer una foto i enviar amb una carta a la consellera perquè vegi les estanteries que estan 

molt malament ja no les podem aprofitar i ens en fan falta, així com altre mobiliari. 

Ens consta que la directora ha fet una carta demanant tot el que feia falta, que ella ha 

vist que és necessari a l’escola i amb aquesta mateixa carta, jo crec que les que més 

saben que es necessita són les mestres, farem la demanda al Departament. 

Sr. Argenter: Així, hores d’ara, l’escola nova s’inaugurarà amb mobiliari vell? 

Sr. Alcalde: Hores d’ara s’obrirà amb part del mobiliari vell i el nou que ens 

entreguin, com te dit, si és que l’arriben a entregar. 

Sr. Argenter: Nosaltres creiem que una escola nova es mereix un mobiliari nou. 

Entenem que la Generalitat te problemes, que no arriba a tot arreu, entenem que, a 

part de la Generalitat, el Departament d’Ensenyament tampoc arriba a tot arreu, i on 

no arriba el Departament d’Ensenyament hauria d’arribar l’ajuntament. L’ajuntament 

te un pressupost i amb aquest pressupost nosaltres creiem que es pot fer l’esforç de 

comprar aquest mobiliari i que l’escola nova de Viladrau tingui mobiliari nou el dia 

de la seva inauguració.  

Ens hem pres la llibertat, petita, mitjançant la web d’un fabricant català especialitzat 

en mobiliari escolar totalment homologat, així a “groso modo” hem calculat: 

70 cadires, 70 pupitres individuals, 5 taules 140x80 (per les mestres) amb les 5 

corresponents cadires més 10 armaris (2 per cada classe) pugen 10.637€ (IVA inclós). 

Evidentment és un pressupost modes i estimatiu, a dir que es pot negociar. 

Sr.Alcalde: 10 mil quant? 

Sr. Argenter: 10.637€. Jo crec que l’ajuntament de Viladrau pot fer un esforç i 

intentar que l’escola nova de Viladrau s’inauguri amb mobiliari nou. Vist el que tenim 

allà, que no és mobiliari nou, que fa 25 anys que aquest mobiliari s’està fent servir, i 

que és llastimós que tenint una escola nova s’inauguri amb mobiliari vell. 

Sr. Alcalde: Sembla mentida però en alguna cosa estem d’acord, nosaltres tampoc 

volem una escola nova amb el mobiliari vell, però tampoc creiem que ho hagi de 



   
 

 

pagar l’ajuntament, i aquí l’ajuntament fera el que calgui o el que pugui bonament. Ho 

hem d’acabar d’estudiar, avui hem fet una modificació de les partides del pressupost, 

vostè no l’ha aprovada, espero que aquesta el pròxim dia potser se la mirarà i 

l’aprovarà, si es que l’arribem a fer, perquè haurem de modificar el pressupost. Ja sap 

que hi ha un  pressupost que hi ha unes partides, aquesta partida no hi és i si s’ha de 

crear també s’haurà d’aprovar, espero que si la fem en un pròxim ple llavors ens 

l’aprovin, perquè no entenc que no aproven el pressupost, no aproven les contes 

anuals del 2011 i ara vulguin que l’ajuntament, que vostè creu que té pressupost. El 

vostè creu molt bé, però no hi ha partida dins el pressupost, potser és perquè no se la 

mirat. Però una partida especifica, avui, pel mobiliari de l’escola no hi és. Llavors, 

primer com he dit, crec que hem d’apretar al Departament, crec que hem d’apretar la 

Generalitat i aquí vostès també i tenen molt a dir estan a CiU, home jo crec que és una 

tasca molt important per vostès, que ens donguin un cop de mà en aquest tema perquè 

Convergència crec que hi  pot dir-hi molt, és qui governa. Llavors crec que vostès 

poden fer actuacions en aquest sentit i ajudar-nos a intentar de que això es resolgui, 

per tan els agrairia que si fan algunes gestions ens ho comuniquin i nosaltres, per 

l’altre banda, ho intentarem i al final a veure on arribem. 

Sr. Tordera: Doncs s’intentarà de fer això. 

Sr. Argenter: S’intentarà, però segueixo dient que l’ajuntament té potestat, té un 

pressupost extraordinari que hi ha una partida com per exemple per l’Amanida Sound 

de 7.000 €, hi ha una partida pel Festival de Marcos Redondo de 14.000 €. 

Sra. Imma Gomez: No és veritat. La partida de l’ajuntament pel Festival és de 1.500 

€.el demés ve d’ajudes externes “mecenes”. 

Alcalde: Nosaltres som els primers interesats, ja que hem conseguit, finalment, poder 

fer l’escola per Viladrau, que estem molt orgullos i més orgullosos estarem poder-la 

inaugurar amb tot el mobiliari nou, d’això es tracta, estem molt orgullosos d’haver 

pogut fer l’escola després de tants anys. Lògicament ja li he dit que estàvem, sembla 

estrany, però és una de les coses que estem molt d’acord amb vostès, de que fa falta i 

que possiblement l’ajuntament haurà d’actuar, però primer hem de cremar tots els 

esforços perquè crec que no ens correspon, és al Departament i a la Generalitat aquí 

els correspon, no estem dient que no volem fer-ho, en cap moment m’han sentit a dir 

que no volguem fer-ho, li estic dient que hem d’apretar a la Generalitat i hem de 

treballar perquè la Generalitat i el Departament d’ Ensenyament ho posin. Alguna 

cosa més? 

Héctor Bayarri: Són les competències no transferides als ajuntament i lo fàcil per la 

Generalitat, en aquest moment, es que els ajuntaments diguessin on no arribin vostès 

arribarem nosaltres. Em sembla que la pel·lícula s’escriu al rebés. Avui en dia els 

ajuntaments estan patint, vostès ho saben, estan patint una pressió tremenda a nivell 

d’impostos i pressupost, la Llei de Règim Local està és com és i està muntada com 

està i hi ha una seria de partides que no estan dintre les competències dels ajuntaments 

i una d’elles és l’ensenyament. Si li posem fàcil, en aquests cas la Generalitat i ho 

paguem nosaltres evidentment no feran cap esforç. Aquí el s’ha de fer és lluitar 

perquè la Generalitat pagui el que ha de pagar i el que li correspon pagar, i no passar 

el mort a l’ajuntament. La qüestió fàcil quan diu això el que està parlant és en nom de 



CiU no en nom de Viladrau, amb el nom de Viladrau el que hem d’exigir, en realitat, 

és que compleixi amb la seva obligació. 

Ricard Argenter: pagui el pressupost i després pot exigir a la Generalitat. 

Héctor Bayarri: No, això no va així. Si vostè paga la Generalitat tranquil que no li 

donarà cap subvenció per lo que vostè ja hagi pagat ja. El que busca la Generalitat, en 

aquests moments és això, que vostè s’adelanti que pagui i així ells s’ho estalvien. I 

s’estalvia la seva obligació, que és posar els mobles nous, i per aquí, crec, no en nom 

de CiU i si en nom de Viladrau vostès han de fer l’esforç, i com hem dit, aquí 

l’alcalde ha d’agafar el tema i que vostès estan disposats a col·laborar en que això es 

tiri endavant i ràpid, perquè això ho hem de fer ja. 

Alcalde: Pensin una cosa, que jo el dia que va pujar el director a fer la visita de 

l’escola, el Josep Ramírez, inclús li vaig dir que si no es posaven els mobles nous, a 

l’aula que fossin més vells es feria la inauguració. 

Héctor Bayarri: Jo aniria més lluny i li diria, si no posen els mobles jo no 

l’inauguraria i feria que els nens vinguessin aquí, i que l’escola nova es quedés buida, 

ho dic en serio. Això és una presa de pel, la Generalitat i el Departament 

d’Ensenyament te la obligació, en una escola nova com és perquè l’excusa és que no 

és una escola nova si no que és un trasllat, això no su creu ningú. Té l’obligació de 

posar-ho com deu mana i menys per 10.000 € com vostè diu, si realment són 10.000 € 

cosa que també poso en dubte. 

Ricard Argenter: Ja li he dit que era més o menys. 

Tema Plaça Major: 

Ricard Argenter: Sí. Estan informats vostès dels tres accidents succeïts per caigudes 

a les escales de la plaça major aquests passat mes de juny, concretament el diumenge 

dia 10 de juny una senyora amb traumatisme al genoll esquerre i el diumenge 24 de 

juny dues senyores amb ferides menys lleus. Estan informats vostès? 

Alcalde: No. No en tenia constància. 

Ricard Argenter: Ha succeït i si volen es poden informar a les senyores de Can Font, 

que són les que recullen les senyores que cauen o a la Farmàcia que és on les porten 

després. Jo li agrairia que mentre vostè diu que fera la plaça nova o no es fa, o si 

nosaltres intentem que no es faci, aquestes escales es poses un barana perquè la gent 

gran es pogués agafar. Si han caigut és perquè no és poden agafar. La primera senyora 

hem va dir que havia caigut perquè no s’havia pogut agafar, havia posat malament el 

peu i si s’hagués pogut agafar no li hagués passat. 

Héctor Bayarri: Li vull fer una pregunta. Vostès quan varen fer el projecte de la 

plaça varen considerar que hi havia d’anar unes baranes allà? Perquè si tan important 

és, perquè no li varen posar? És que no ho entenc. Cosa que jo crec que és important. 

Ricard Argenter: No, no les varem posar 

Héctor Bayarri: Ho sigui vostès amb el seu projecte no les varen posar, i ara critica 

que no hi hagin baranes. Perdoni però no ho entenc. 

Ricard Argenter: No critico, jo li demano que les posi perquè ha succeït això. 

Sr. Tordera: Sempre sortim amb aquests temes i els retrets aquests, nosaltres fa 4 

dies que som aquí, en el tema de les escoles diu que hem lluitat molt nosaltres. Les 



   
 

 

escoles de Viladrau serien fetes fa 4 anys anteriorment allà on anaven abans, però per 

situacions es va canviar, si entrem en aquesta polèmica podem estar tot el dia. 

Sr. Alcalde: Senyor Tordera, les baranes de la plaça estaven demanades i anaven per 

posar-les però varem pensar que com que es feia el projecte nou varem creure de no 

posar-les. Les posarem i perquè, a més a més, des de Can Font ja se’ns havia demanat 

varies vegades i les posarem, val? Aquest tema tancat. 

Tema Escola: 

Sr. Alcalde: En quan el tema de l’escola, com molt bé diu el senyor Tordera vostè fa 

4 dies que és aquí i això que acaba de dir és mentida, per tan vigili lo que diu perquè 

que faria 4 anys que l’escola estaria feta primer demostri-ho i llavors parli, perquè 

com diu vostè fa 4 dies que és aquí i no sap de la missa la meitat, i això ja li he dit 

alguna altre vegada, primer assessoris bé, miri bé la documentació  

Sr. Tordera: No. 

Sr. Alcalde: Si diu això és que no s’ha assessorat bé perquè l’escola no estaria feta ni 

molt menys i, a més a més, tornem entrar amb la discució, ja està feta l’escola, estem 

molt contents allà on és hi ha capigut, és super gran i és un lloc solei, i aquest tema jo 

crec que l’hem de tancar, ara abans de dir res més en els plens, senyor Tordera, primer 

abans de dir que feria 4 anys que estaria feta, si us plau busqui documentació i si vol 

el dia que vingui la Carmen Esteban del Departament ho parlarem. 

Sr. Tordera: El dia que vulgueu. 

Sr. Alcalde: se’n donarà conte de que està dient coses que no són així. Segurament 

per mala informació perquè l’informen malament. 

Tordera: Jo diria que no. 

Alcalde: Per tant, un altre dia abans de dir segons què primer consulti bé. 

Tordera: Ja està consultat. 

Tema taules i cadires: 

Ricard Argenter: Respecte als bars i restaurants que ocupen espai públic amb taules 

i cadires a la plaça major l’ajuntament regula d’alguna manera la quantitat de taules 

que pot posar cada establiments i la seva col·locació? Ja se que la quantitat ja l’heu 

regulat, però la col·locació? De com van col·locades aquestes 10 o 14? 

Alcalde: El tema de les taules de la plaça, per no entrar-hi des de l’ajuntament, com 

be dius tu, està regulat en una taxa per espai que ocupen, es va crear una ordenança de 

la col·locació de les taules. Nosaltres varem fer una petició a tots els bars que es 

posessin d’acord entre ells per no afavorir ni aquest ni aquell, que es posessin d’acord 

entre ells ha veure com posaven les taules. Es van posar d’acord i els varem deixar 

que es posessin allà on varen quedar. L’única cosa que els hem exigit nosaltres i que 

hem d’estar a sobre és, una, que el carrer d’Arbúcies quedi tot el pas obert perquè es 

pugui passar bé, dues, que les aceres estiguin netes perquè la gent puguin circular per 

darreres les taules. Cada cop que veiem que s’està ocupant, que ja no és culpa dels 

propis bars si no dels propis usuaris que agafen la cadira i la taula i la posen ocupant 

l’acera, però cada cop que passem per allà i el vigilant, el senyor Núñez, veu que hi ha 

que estan ocupant l’acera se’ls avisa. 



Ricard Argenter: És l’ajuntament el qui es fa responsable de la neteja de l’espai que 

han ocupat aquestes taules?  

Alcalde: No. 

Ricard Argenter: Doncs quan es recullen la brutícia que ocasionen en el seu us 

queda dipositada i palesa al terra (burilles, papers, engrunes de menjar, etc.) 

Alcalde: La neteja de la terrassa correspon a cada bar, i la brigada passa després per 

mirar si està net o no està net, però les terrasses correspon a cada bar. 

Pas vianants Plaça Major: 

Ricard Argenter: També aquest últim mes vostès han decidit desviar el transit rodat 

els caps de setmana pe la part baixa de la plaça, han fet alguna mena d’estudi per 

saber quin és el pas natural de la plaça pel vianant quan té la intenció de creuar-la, la 

majoria de gent ho fa per la part alta sortejant la munió de taules que és disposen a tort 

i a dret sense cap ordenació o si ho fan per al part baixa coincidint amb el pas dels 

cotxes donada l’estretor que té aquest pas amb el perill que aquest fet pot ocasionar 

per als vianants. 

Alcalde: L’estudi que hem fet és reunir tots els comerços i bars de la plaça per 

demanar-los que en pensaven, que volien i es va decidir, es va deixar decidir amb ells  

escoltant la seva opinió i es va fer el pas per baix. Els vianants, lògicament, saben que 

ara el trànsit és per baix per tan els vianants han d’anar pel mig de la plaça i per les 

aceres, com li he dit, deixant els bars l’espai que han de deixar. 

Ricard Argenter: Jo el convido a seure a la plaça i que vegi un dissabte o un 

diumenge el pas natural de la plaça, tothom va per baix. 

Alcalde: Això doncs és un problema del propi vianant, perquè jo si veig que em 

venen cotxes de cara m’aniré pel mig de la plaça. Si es volen buscar pegues en 

trobarem a tot arreu. 

Carta del ple del mes de març 

Sr. Argenter: En referència a la carta que ens varen llegir a l’apartat de precs i 

preguntes del passat mes de març, el grup municipal de CiU ha decidit no contestar-la, 

doncs com els varem dir al passat Ple entenem que es una diarrea verbal plena de 

desqualificacions personals que no es mereixen ser contestades. 

Però el que sí que hem fet es fer arribar l’acta d’aquell ple a les persones que vosté 

implica i anomena, primer al diputat d’espais naturals i medi ambient de la Diputació 

de Barcelona, Sr. Puigdollers doncs es amb aquest senyor i no amb el President de la 

Diputació com diu vostè amb qui ens varem entrevistar, en segon lloc al Sr. Moltó no 

Bultó com diu a l’acta del ple, i delegat del govern de la Catalunya central i com no al 

Sr. Montmany que també sortia anomenat en aquesta carta tot i que vostè no va dir el 

nom, com veu no hi ha res a amagar i entenem que tenim el dret a informar als 

dirigents de la nostra pròpia coalició política i donar-los el nostre punt de vista de que 

es fa en aquest Ajuntament, li agradi a vostè o no, faltaria més. 

Carretera de la Fullaca: 

El Sr. Alcalde informa que finalment, després de parlar amb el Sr. Follia, sembla que 

el projecte torna a estar en mans de la Diputació i es torna a moure. Ens interessarem 

perquè s’inclogui en el pressupost de 2013. Sembla que es licitar però no es va arribar 

a adjudicar, però mirarem d’apretar perquè el proper any es pugui fer la carretera. 



   
 

 

Presentació del Projecte Boscos i Bruixes: 

El Sr. Alcalde convida als Regidors a l’acte de presentació del Projecte de Boscos de 

bruixes i bandolers, el dilluns dia 9 de juliol a l’Ajuntament, a les 4 de la tarda. El dia 

12 es farà per a tot el poble. Es un tema important que dinamitzarà al poble, i pensem 

que es important presentar-lo a tot el poble, es farà a Can Sià a les 4 de la tarda. 

Tema recepció Escola: 

El dia 12 hi ha la recepció de l’obra de l’Escola, a les 10 del matí.  

Per últim el Sr. Alcalde convida a tots els Regidors als actes d’estiu i una reflexió 

sobre el tema de la contractació del projecte de bruixes i bandolers, que no entén que 

el grup de CiU no hi voti a favor, essent com és un projecte tant important pel nostre 

poble. 

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 

20’10 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 


