ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE SETEMBRE DE 2013

PEL

PLE

DE

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 76/2013
Data: 02/09/2013
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 dos de setembre 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:

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 03/06/2013.
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
ordinària de 3 de juny de 2013 , que s’han distribuït amb la convocatòria.
L’acta s’aprova per unanimitat.
2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple
fins a la data (Decrets del 75/2012 al 98/2013) i dels acords adoptats en les Juntes de
Govern Local celebrades durant els mesos de juliol i agost.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2012.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. 101 de 27 de maig de 2013 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 2012, 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.
1.2.

De la pròpia entitat local
-

El balanç, amb un actiu i un passiu de 4.093.762,67 €.
El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de
44.032,09€.
L’estat de liquidació del pressupost, integrat per:
a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent
detall:








Crèdits inicials ............................................. 1.738.000,00€
Modificacions de crèdit ................................. 353.412,03€
Crèdits definitius ......................................... 2.091.412,03€
Obligacions reconegudes ............................. 1.736.762,73€
Pagaments realitzats .................................... 1.377.177,18€
Obligacions pendent de pagament .................. 359.585,55€

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







Previsions inicials ........................................ 1.738.000,00€
Modificacions de crèdit .................................. 353.412,03€
Previsions definitives .................................. 2.091.412,03€
Drets reconeguts nets .................................. 1.574.409,24€
Recaptació neta ........................................... 1.320.711,45€
Drets pendents de cobrament ......................... 253.697,79€

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 71.608,42€.
-

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.

Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, s’hi abstenen els 3 Regidors de
CiU.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI INTERAMINISTRATIU ENTRE EL
CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE VILADRAU PER
AL SEGUIMENT DEL PROJECTE “DESENDOLLA’T: amb energia aprèn i
estalvia”.Vist el conveni a signar entre l’Ajuntament de Viladrau i el Consell Comarcal
d’Osona per al seguiment del projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia” a
l’Escola pública “Els Castanyers” de Viladrau.

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni a signar amb el Consell Comarcal d’Osona, per al
seguiment del projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, En Francesc X. Bellvehí Busquets, per a signar la
documentació necessària per a la execució del present acord.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’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:
La Sra. Clopés, Regidora d’Ensenyament, explica com funciona el conveni que es
va signar amb el Consell Comarcal i amb les escoles que s’hi van voler adherir i aviat
ens passaran els resultats de l’estalvi que ha suposat en energia. Ara ens demanen si
volem continuar en aquest projecte. Simplement, és fer la documentació per tirar-ho
endavant i quan ens presentin els resultats us els presentarem. Comentar també que
de l’estalvi que es faci amb el projecte es donarà a l’escola, una vegada pagat el cost
del projecte.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL INVENTARI DE CAMINS DEL
TERME MUNICIPAL DE VILADRAU.Havent iniciat l’expedient per inventariar els camins públics municipals, amb la
contractació de l’empresa Pericia Caminera, perquè a partir de la informació existent,
en recopilés de complementària, i redactés un document complert i tramitable que
inventariés tots els camins públics del terme municipal.
Vist que durant aquest any s’ha produït un exhaustiu treball de recollida d’informació,
de consulta de Cadastre, Registre i cartografia, així com diverses reunions amb
propietaris i coneixedors de l’entorn que ha finalitzar en el document que consta a
l’expedient.
Vist l’inventari de Camins públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de
l’Ajuntament de Viladrau, presentat per l’empresa Pericia Caminera i redactat pel Dr.
Xavier Campillo i Besses, Doctor en Geografia, Pèrit especialitzat en camins,
servituds de pas i termenals, el qual consta d’un dossier, i que constitueix la
informació de base i la determinant, i que inclou les següents parts:
-

PART I: Aspectes introductoris

-

PART II: Inventari de Camins del Municipi de Viladrau

-

PART III: Fitxes descriptives dels camins inventariats.

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure a l’Inventari
Municipal de Béns de l’Ajuntament de Viladrau, presentat per l’empresa Pericia
Caminera i redactat pel Dr. Xavier Campillo i Besses, el qual consta d’un únic dossier
que es compon de 3 parts:
-

PART I: Aspectes introductoris

-

PART II: Inventari de Camins del Municipi de Viladrau

-

PART III: Fitxes descriptives dels camins inventariats.

SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant anunci que
s’inserirà al BOPG, al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina web de
l’Ajuntament, pel termini de 2 mesos, i podrà ser examinat durant aquest període per
tal de presentar les al·legacions o sugerències que es creguin oportunes.
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia per a què, en cas que resulti necessari, pugui
prorrogar un mes més el termini d’informació pública, a fi i efecte que els possibles
interessats puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.
Posada a votació la proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor
dels 5 Regidors de L’Alternativa i del Regidor d’ERC, s’hi abstenen els 3 Regidors de
CiU.
Intervencions:
Sr. Alcalde: Aquest inventari s’ha fet després de molt temps, inclús anys, de reunions
amb els propietari, d’intentar arribar a acords i amb bona voluntat. La voluntat hi és
per les dues parts, és a dir que hem tingut moltes reunions. En principi hi havia 56
camins inventariats que el tècnic ens deia que podien ser públics però els que no
varem veure clars i que el tècnic tampoc ho tenia clar que eren públics els hem anat
eliminant. Ara ens queden aquests 26 camins dels quals 9 amb els propietaris estem
d’acord al 100% i la resta queden matisos que per això hi hauran aquests dos mesos,
que és el màxim de termini d’exposició pública, perquè volem arribar a un bon acord
amb els propietaris; el que volem és acabar de fer les coses bé, arribar a acords amb
ells i si es pot, amb convenis puntuals, aprovar aquest inventari. Si convé fer un mes
més d’exposició pública per arribar a un acord també ho farem. Això els propietaris
també ho varen demanar i els vaig dir que ho faria constar en l’acta del ple i que se
sàpiga que ja estem arribant a un acord i que n’hi ha 9 que ja estem d’acord i queden
els altres, que de moment ara en tenim 26 perquè els altres no creiem oportuns posarlos i d’aquests 26 mirarem on arribem. Que quedi constància.
Sr. Bayarri: Jo volia afegir que és un procés que varem començar fa més de 2 anys i
al ser un procés participatiu volíem que participessin totes les parts, tant els
propietaris com els usuaris dels camins, i on s’ha arribat és on creiem que és fins on es
podia arribar, que és incloure els camins que realment es poden demostrar que són de
propietat pública. Ara comença el període d’al·legacions, el qual no farà més que
enriquir aquest inventari per si s’han de afegir, en el cas que algun porti la

documentació necessària, o si s’han de modificar amb les al·legacions que presentin
els propietaris i o usuaris.
Sr. Polo: Jo volia fer una pregunta. D’aquests camins o els que surtin s’ha fet un
estudi del cost de manteniment que representarà pel municipi?
Sr. Bayarri: Aquí els que s’està fent és inventariar, definir, aclarir de qui són, però de
cap manera un canvi de titularitat. Si fins ara es feia es seguirà fent i si no es feia no
es farà. Aquí no hi ha cap canvi en quan a manteniment dels camins, el mateix que es
feia abans es farà ara. L’única diferencia serà que ara tindrem clar si són o no públics,
cosa que abans no ho sabíem, però el manteniment serà el mateix.
Sr. Polo: Si abans no se sabia que eren públics no si feia manteniment, si ara surten
que són públics s’haurà de fer manteniment.
Sr. Bayarri: Inclús n’hi ha que no són públics i la Diputació també fa el
manteniment. Avui en dia hi ha una seria de camins que s’estan fent el manteniment,
per part de la Diputació, i són clarament privats, però hi ha un conveni i es fa.
Sr. Alcalde: Això s’haurà de veure més endavant, com ha dit l’Hector, ara se n’estan
arreglant que no són públics que són privats i també s’estan arreglant. Llavors potser
s’ha de valorar si aquests diners que es gasten per arreglar els camins es destinen per
camins que sí que són públics, però això ho veurem més endavant un cop tinguem
definits tots els camins.
Sr. Bayarri: En aquest cas, aquest inventari de camins no suposa cap cost.
Sr. Polo: A veure, si jo vaig per un camí m’entrebanco i caic, si és públic molta gent
anirà a l’ajuntament a reclamar, ho dic amb aquest sentit. Hauran d’estar ben cuidats
ja que el cost pot venir per aquí.
Sr. Bayarri: Si això passés ara la titularitat també s’hauria de demostrar.
Sr. Alcalde: O també anirien a reclamar amb el privat. Jo si entro en un camí i no el
te arreglat puc anar a reclamar al propietari. A més a més, en aquests convenis que
arribarem amb els propietaris seran temes a parlar.
Sr. Polo: Jo ho dic perquè ho tinguem en compte.
Sr. Argenter: Ens ha dit el senyor alcalde que encara queden pendents converses amb
els propietaris per acabar d’arreglar i posar-se d’acord.
Sr. Alcalde: Sí. S’aprova inicialment un inventari i hem cregut, a aquestes altures,
aprovar-lo, i donar una mica de presa als propietaris de portar-nos la documentació
per poder demostrar si és privat o públic a partir de les escriptures i així lligar tots els
camins. Com he dit, ara en tenim 9 que estem d’acord amb els propietaris que són
públics, però n’hi ha uns quants que no estan clars i potser es pot arribar a convenis
puntuals amb el propietari o potser ens demostraran que tenen documentació que
aquell camí no havia estat mai públic. Llavors el que no podem fer és agafar-lo com a
públic i haurem de dir que és privat, i podrem demanar si ens hi deixen passar igual.
Podrem arribar a acords puntuals.

Sr. Bayarri: Durant el període d’exposició pública no només els propietaris sinó que
també els usuaris poden dir-hi la seva, poden dir, aquest camí que no està al inventari
a mi em sembla que és públic i ho puc demostrar.
Sr. Argenter: Ens dieu que heu parlat amb diferents propietaris i el que ells ens estan
dient no és així.
Sr. Polo: Hi ha propietaris que no hi estan d’acord.
Sr. Bayarri: Potser també hi ha usuaris que tampoc hi estan d’acord. Per això hi ha
l’exposició perquè presentin les al·legacions corresponents. Si no hi estan d’acord és
perquè creuen que no és correcte, doncs que presentin les proves necessàries perquè
es pugui demostrar que no és públic. Estem amb un procés negociador, i de fet, amb
algun propietari s’ha negociat. Per no anar més lluny, el camí que puja a Sant
Segimon ja s’està començant a arreglar, i és un acord al que s’ha arribat amb un
propietari en concret. Amb altres propietaris també s’ha arribat a acords i s’han
modificat alguns traçats. Des de bon principi amb tots els propietaris s’ha anat de
cara amb aquest tema, se’ls ha explicat el què s’anava a fer, perquè s’anava a fer i que
presentessin la documentació, i li he dit que això fa més de dos anys.
Sr. Alcalde: Recollim l’aportació del Sr. Polo, però crec que qui vulgui dir alguna
cosa sobre aquest tema pot venir a l’ajuntament i fer-ho de manera formal, perquè ens
trobem que si m’han dit, que he sentit, etc..
Sr. Bayarri: Que s’adrecin a l’ajuntament i portin la documentació.
Sr. Alcalde: Exactament. Aquest dissabte varem tenir una reunió amb el representant
legal dels propietaris, que a més a més avui està aquí a la sala, per tant crec que ens
hem d’adreçar amb ell i ell mateix transmetrà aquesta visió teva de que alguns
propietaris no estan d’acord amb alguns aspectes. Ja saben que estem oberts i que han
de venir aquí a parlar-ho. Res més.
Sr. Argenter: Només volia dir que el nostre grup municipal creiem que aquest
inventari s’ha de fer i posaríem com exemple que Barcelona va estar sempre
d’esquena al mar i van caler les Olimpíades del 92 perquè es donessin compte que hi
havia un actiu econòmicament parlant. Viladrau li ha passat el mateix, hem estat
sempre d’esquena a la muntanya. L’economia d’aquest poble sempre ha estat en la
construcció i els serveis, i això amb la crisis ara com ara s’ha acabat. Tenim que viure
de la muntanya. L’actiu més important que tenim nosaltres és la muntanya, i el futur
és explotar aqueta muntanya. Com ho farem i de quina manera? Ens hem de posar
d’acord. Ara bé, per les informacions que tenim, hi ha una sèrie de propietaris que no
estan d’acord. Nosaltres tot hi estar d’acord amb el projecte, ens hem de mantenir i
abstenir-nos. Perquè ens falta informació. Ara nosaltres parlarem amb els propietaris
per veure quins són els problemes.
Sr. Alcalde: Manifesten que ho veuen correcte però s’abstenen amb l’aprovació
inicial?
Sr. Argenter: Amb la aprovació inicial ens abstenim.
Sr. Alcalde: Coneixien que s’estava fent aquest inventari, ho dic perquè poden passar
per l’ajuntament a recollir les fitxes abans de parlar amb els propietaris.

Sr. Bayarri: Jo els demanaria que no anessin a parlar només amb els propietaris si no
que també parlin amb els usuaris.

6.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UN MODEL CATALÀ D’ENSENYAMENTACM.El Comitè executiu de l’ACM, el mes de desembre de 2012, ja es va posicionar
davant l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE),
impulsat pel Ministeri d’Educació, i especialment pel seu ministre José Ignacio Wert.
Ja en aquells primers moments, consideràvem que tal com es construïa el projecte,
atemptava greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya, i també amb
el model d’escola i societat de Catalunya. De fet, des del món local reconeixem que el
model d’immersió lingüística a Catalunya és una història d’èxit. Ha estat producte
d’una voluntat política, del treball de molts professionals de l’ensenyament, del
compromís de les famílies i els ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la
llengua vehicular i comuna de l’aprenentatge dins dels nostres centres educatius, i una
eina de cohesió social i cultural.
El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), com a la legislació pròpia del país en matèria d’educació, que garanteix un
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori,
tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests
més de 30 anys, el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a
millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat
d’oportunitats en una societat cohesionada.
Aquest equilibri de país, ha tingut molts intents de sacsejar-lo o tombar-lo. Una de les
darreres vegades ocasions, ha estat amb la interlocutòria dictada pel TSJC, com a
mesura cautelar en un procediment on encara no s’ha dictat sentència, obligant a
canviar la llengua d’un grup si una família ho demana. Només 17 famílies de 600.000
han judicialitzat de forma temerària la llengua en el model d’escola catalana. Amb
l’aprovació per part del Consell de Ministres espanyol del divendres 17 de maig del
projecte de llei de la LOMCE, ens trobem de nou davant d’una situació agressiva
respecte a aquesta convivència.
Per tots aquests motius, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de
la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació.

Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles
actuacions que porti a terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra
escola, així com l’equilibri existent.
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC),
que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants
per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà.
Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de
Catalunya per defensar aquest posicionament.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple l’aprova per unanimitat amb el vot a favor de
tots els Regidors presents, que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.

7.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR –
ACM, CIU I ERC-.
Antecedents
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col•lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el sí de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació,
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012
constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i
democràticament el seu futur col•lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el 23 de
gener de 2013.
El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions
catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte
de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat

catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a
decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular.
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir,
com expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi han assistit
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el
futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma
activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració
d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i fer-ne difusió a les
entitats culturals i cíviques del municipi.
Posada a votació la proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de tots
els Regidors presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
8.- MOCIÓ EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS
PÚBLICS - ACM.El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat
estalvi econòmic. La darrera versió de l’ARSAL es va presentar al Consell de
Ministres del 24 de maig de 2013, i es manté en els mateixos criteris.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola
i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de
Barcelona.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir
els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els
seus municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques
amb un millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que
realitzen els electes locals.
PER LA CONTINUITAT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL
PÚBLICS (Declaració del Castell de Plegamans)
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tan
públics com privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el
2012 hi havia més de 1500 periodistes a l’atur a Catalunya.
La FEDERACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DE CATALUNYA
reunida en Assemblea General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans
(Vallès Occidental) manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de
serveis a la ciutadania i pot posar en risc drets tan importants com el de la informació,
que podria afectar la continuïtat de les emissores de ràdio municipal i de qualsevol
mitjà de comunicació local de titularitat pública.
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han
promogut i consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el
dret a la informació. Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial
pels seus municipis.
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”,
fomenten la identitat donant a conèixer els seus orígens, les diferents condicions
socials, les tradicions i les activitats quotidianes (econòmiques, culturals, socials,
polítiques, projectes de futur), fomenten l‘associacionisme i enforteixen la societat
civil.
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i
normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les
ràdios municipals catalanes, és posar en perill la veu del català.
Per tot això, es proposa als reunits l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.‐ Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a Catalunya i
reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la informació,
la presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió social als
municipis.
Tercer.‐ Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les competències
que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport explícit d’aquest
Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre per exercir aquesta
defensa, que inclou el manteniment de les ràdios municipals.
Quart.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Cinquè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
Sisè.- Donar publicitat d’aquests acords.
Sotmesa la proposta a votació el Ple l’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de
tots els Regidors presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
9.- MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES
CATALANES DAVANT DE L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I
SEGURETAT SOCIAL- ACM.Exposició de motius
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a
l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la
seva continuïtat, volem manifestar el següent:
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats
contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a
l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs,
imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per
a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és

en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més
enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una
compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi
ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació,
la passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal.
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a
desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.
Per això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en
les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de
l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim
especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional.
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial
de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives
sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin
una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental
de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una
interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat
en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de
lucre.
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la
figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades
per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador
a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport
no professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la
Inspecció de Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en la normativa
aplicable.
Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
de Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de

Deportes, als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats
esportives del municipi.
Sotmesa la proposta a votació el Ple l’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de
tots els Regidors presents, que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació.
10.- PRECS I PREGUNTES.Sr. Argenter: Abans de començar precs i preguntes i veient el contingut d’aquest ple
senyors nosaltres creiem que vostès estan faltant al respecte democràtic del nostre
poble amagant les qüestions que pertoquen discutir en un ple municipal i traslladantho tot a la Junta de Govern , aquest comportament no ens estranya dels membres de
l’Alternativa Viladrau però Sr. Bayarri d’Esquerra Republicana que sempre ha
defensat el diàleg amb el poble i conseqüentment amb els seus representants la veritat
no entenem com el seu grup dona suport a questa manera de fer tan vergonyosa.
Sr. Bayarri: Vostès estan dient que no els hi sembla bé que no es tractin els temes i
no es facin participatius, quan vostès són els primers que no participen. Abans de
demanar participació, participi. Són els primers que quan es fan reunions no
assisteixen, de poc es poden queixar.
Sr. Argenter: Això és un ple municipal no és una reunió.
Sr. Bayarri: Vostès no assisteixen a les reunions prèvies als plens municipals. Vostès
són incapaços de venir a les reunions prèvies als plens municipals i després es queixen
de que no es tractin les coses municipals, no sé ben bé què perquè tampoc ho ha dit,
no sé què és el que exactament s’està amagant. El primer que han de fer és participar.
Sr. Alcalde: Jo dir el mateix que el regidor d’Esquerra i com a representant de
l’Alternativa i com alcalde, això és un ple i és molt important, s’ha de venir preparat,
s’han d’haver estudiat tots els temes que hi ha en el ple. Vostès cada vegada que els
hem citat, inclús pels pressupostos, que és el més important d’un ajuntament, no n’han
volgut saber res. I ara ens bé a retreure perquè fem els acord per junta de govern. A
més a més, li recordo que el seu grup fa anys que va fer la Comissió de Govern, van
ser vostès que varen començar ensenyant això, nosaltres no l’hem feta. Nosaltres ens
hem obert i varem dir que volíem treballar amb vostès, que estàvem oberts a que
vinguessin i parléssim, i què varen fer? Es van aixecar i van marxar d’un ple, això és
el que varen fer. Alhora d’aprovar els pressupostos, quan els varen donar la carpeta,
varen venir amb un seguit de propostes, que volien un despatx, etc.. quan no el tinc ni
jo un despatx, el meu despatx és aquesta cadira. Varen venir amb una serie de
qüestions i es van aixecar i van marxar, i ara parlen que nosaltres amaguem coses. No
vulguin confondre la gent, són vostès que ho estan fent malament, no s’equivoquin.
Són vostès que varen ensenyar al poble a fer Comissions de Govern i deixar el grup
de l’Alternativa, en aquell moment, de banda quan nosaltres això no ho havíem pensat
fer-ho mai. No els estem deixant de banda i encara hi són a temps, si volen treballar
treballem, però treballar de veritat, no posant condicions. Alguna cosa més? Perquè
estem a prec i preguntes.

Sr. Argenter: Desprès de les pluges intenses dels últims dies tenen noticies vostès
d’alguna incidència sobre inundacions o humitats dels veïns o si algun servei de sota
plaça a quedat afectat, es a dir si el drenatge i canalització de la plaça han funcionat
correctament?
Sr. Alcalde: Doncs sí. La farmàcia de Viladrau va quedar inundada, és l’únic cas que
jo conec. No se el perquè d’aquesta pregunta, però sí en tenim un, la Farmàcia.
Sr. Argenter: Sabem perquè es va inundar?
Sr. Alcalde: Perquè va entrar aigua cap a dins la farmàcia, no se si hi ha algú més,
perquè no s’ha queixat ningú més. També li haig de dir, com podran observar, que
s’estan netejant tots els embornals a través de Sorea, que és qui te aquest servei, a més
del servei d’aigua i clavegueram, tenen l’obligació de fer unes neteges puntuals dels
embornals. Si es refereix en altres part del poble si que s’han queixat, però en casos
puntuals, on les cases no estan ven connectades hi ha hagut problemes. Quan cau una
quantitat tan important d’aigua no tenim temps a netejar totes les reixes i pot passar.
Can Tries també es va inundar, la piscina i hi ha hagut alguns casos més si la pregunta
va per aquí. Però com he dit són temes puntuals que no pots preveure. Inclús alguna
reixa que ja havíem netejat s’ha tornat a tapar en qüestió d’una hora.
Sr. Argenter: Voldríem saber quin és el pressupost per aquest any per la Fira de la
Castanya tenint en compte que es la única fira que tenim i que comporta molts
beneficis per l’economia del nostre poble.
Sra. G¡ómez: Són 15.000 €.
Sr. Bayarri: Aquí tornem a dir el mateix, això està dins dels pressupostos. No se’ls
miren els pressupostos? És que no entenc la pregunta, vostè ho sap perfectament.
Sr. Argenter: Jo tinc la potestat de fer la pregunta.
Sr. Bayarri: I jo tinc la potestat de dir-li, esta molt bé però no costa res mirar-ho.
Sr. Alcalde: En el ple no varen assistir, els pressupostos no el varen aprovar, etc. En
aquell moment, i els hi dic de cara al pròxim, que haurem d’aprovar el pressupost, que
serà d’aquí poc, pensin quines partides volen ampliar, en aquell moment hi serem a
temps d’ampliar-les. També li dic que 15.000 € són pocs, en som conscients, però
intentem reduir, ja que són vostès qui ens diuen que ens gastem massa amb festes. La
Fira de la Castanya sí que és important però també es pot reduir, que potser no costarà
15.000 € si no que en costarà 20.000 € o 25.000 €, farem una modificació del
pressupost o ho traurem d’una altre partida i l’omplirem. El que no farem és deixar
caure la Fira de la Castanya i mirarem que surti com cada any.
Sr. Argenter: En línies generals que esta fent el seu equip de govern en matèria de
promoció turística per tal de crear ocupació al nostre poble ?
Sr. Alcalde: Si ara li haig de dir tot el que fa el nostre equip de govern, suposo que
vostè mateix ha vist que s’estan fent moltes activitats per promocionar Viladrau, tan
promoció turística com a promoció econòmica. Avui mateix hem demanat una
subvenció a la Diputació de Girona per tal que vingui un tècnic a assessorar-nos per la
promoció econòmica. S’ha creat l’Espai Montseny. Tenim la borsa de treball des de la

Mancomunitat al Punt Jove. Estem intentant al màxim potenciar l’economia de
Viladrau. No se si amb això contesto la teva pregunta. Amb més temps li puc
ensenyar les moltes actuacions que s’estan fent dia a dia.
Sr. Argenter: Volem saber com esta el tema de l’aparcament Municipal, més
concretament les expropiacions?
Sr. Alcalde: Això és un tema que justament en parlarem, però no entenc com poden
fer aquesta pregunta, quan després a La Revista van despotricant de que no volem fer
res en l’aparcament. Ja els hi he dit varies vegades que estem en negociacions amb els
propietaris, que hi ha unes expropiacions a fer i que hem d’arribar acords amb els
propietaris. Després de posar en una revista que no volem fer res a l’aparcament ara
em pregunta en el ple com està el tema de l’aparcament? Senyor Argenter jo si fos la
gent de Viladrau diria, “vostès van a l’ajuntament? Vostès s’assabenten de les coses o
volen assabentar-se” perquè sinó no escriurien el que escriuen a les revistes. Queden
malament perquè en la següent revista sortirà que demanen com està el tema de
l’aparcament, això és molt greu. Però el contestaré. Seguim igual, estem amb
negociacions i, si no vaig malament, dimarts vinent tenim una reunió amb els
representants legals de cada família per veure si arribem a un acord definitiu per la
compra dels terrenys. A partir d’aquell moment, si ja és municipal, fer les actuacions
pertinents per ampliar l’aparcament. De moment no li puc dir res més, estem en
negociacions com he dit anteriorment.
Sr. Alcalde: Ens han informat , no vostès es clar, que volen traslladar la escola
bressol “ Les Paitides”a una dependència de l’escola nova, que ens pot dir al
respecte? .
Sr. Alcalde: Sí, és veritat, però no és que volem traslladar. El curs passat els pares
que portaven els nens a la guarderia es queixaven de l’estat, humitats, que era petit,
etc, la veritat és que sí que hi ha humitats i amb les queixes dels pares varem
començar a moure fils per veure si era possible. Ara que tenim una escola, creiem que
prou gran, varem demanar al departament si ens permetria passar la guarderia dins de
l’escola, que en altres municipis sabem que s’ha fet. Hem fet diferents reunions amb
el departament, finalment ens van dir que sí però faltava l’aprovació de l’ICF (Institut
Català de Finances) perquè són ells els que han de donar el vistiplau. També hem de
dir que, per sorpresa, quan ja teníem el sí que tantes famílies ens demanaven que es
canviés la guarderia de lloc, ara s’ha canviat la junta i ara diuen que està perfecte allà
on està, la nova AMPA de la guarderia, no sabem l’opinió de la resta de pares. El que
farem quan tinguem el sí del departament i del ICF és fer una reunió amb tots el pares
i que ens diguin ells si és necessari o no. Ja sigui fer-la a la nova escola o en un altre
punt que ja tenim preparat per poder-la fer. El que no farem és fer un gasto quan ja
està bé on està, però s’ha fet amb bona intenció i a petició dels pares. Ara ha canviat
la junta i sembla que no l’opinió és una altra.
Sr. Bayarri: Jo discrepo, amb tots els respectes, de la junta actual però jo no deixaria
en mans d’una junta la decisió pel futur dels meus fills i els nens que vinguin en un
futur.

Sra. Clopés: Jo vull fer un aclariment, vaig anar a la guarderia i els hi vaig explicar la
situació que hi havia, els passos que havíem fet, el que havíem demanat, els motius
perquè es demanava i que abans de fer res els hi comunicaríem.
Sr. Alcalde: Creiem que és un tema prou important com per involucrar-hi tots els
pares. No tirarem res endavant sense fer una consulta als pares.
Sr. Argenter: Tenen vostès el vist i plau del claustre de professors que treballen a
l’Escola els Castanyers i que son ells els que coneixen la realitat del dia a dia, i dels
educadors de la escola Bressol estan totalment d’acord amb aquest trasllat ?
Sr. Alcalde: En quan als treballadors de l’Escola els Castanyers no ens pertoca a
nosaltres parlar amb ells sinó que es cosa del departament, per si hi estan d’acord o
no. Jo crec que ells són treballadors del departament, si no hi estan d’acord s’han de
queixar al seu departament, en els seus superiors no a nosaltres. Per tant, aquí
nosaltres no hi entrem. El treballadors de la guarderia el mateix, estan contractats per
una empresa i jo crec que no podem deixar l’elecció en mans d’ells, nosaltres hem de
mirar la gent del poble a veure que vol. I els treballadors s’han d’adreçar a la seva
empresa corresponent.
Sr. Argenter: Nosaltres no estem d’acord amb vostès, creiem que amb aquest
trasllat tornem a ofegar l’escola nova confinem a aquets infants a una porció de pati
molt minsa, tornem a complicar la distribució de les classes i creiem que la seguretat
dels nens pot quedar compromesa doncs el pati es compartit per infants mes grans
amb el perill que comporta això. Hem fet saber el nostre parer al departament
d’ensenyament i també els hem fet saber que existeixen uns locals perfectament
condicionats al centre del poble que son els que ocupaven les antigues escoles que
ja fa un any que estan buit, que tenen uns patis espaiosos perfectes per la canalla i
que poden ser utilitzats amb unes petites reformes per ubicar la escola bressol.
Sra. Clopés: La seva informació no se de quan és, però tot això es va parlar amb el
departament, per això dic que de la informació potser hi falta l’altre part, que no hi ha
cap intenció d’agafar l’aula de P3 ni de partir el pati. La idea era de que si es feia la
guarderia es buscaria la manera de que no afectes a cap aula, quan ara ells mateixos
agafen el menjador per fer les classes de música, perquè els mateixos nens tenen
necessitat d’espai. Evidentment, mai se’ns passarà pel cap utilitzar un espai que
necessitin els nens. Per això dic que aquesta informació va arribar i es va fer córrer
des de no se on. Jo vaig anar a parlar directament amb l’escola i amb la guarderia i els
vaig explicar que faltava una part i que no es feria res sense parlar-ne. Hem
d’aprofitar el que tenim, i ara tenim coses molt bones, doncs les aprofitarem i les
millorarem, perquè si les hem de fer pitjor no toquem res.
Sr. Argenter: Aquesta informació a nosaltres ens la dóna ensenyament.
Sra. Clopés: Nosaltres hem tingut contactes amb ensenyament, estem on ha dit el
senyor alcalde i a nivell de monitores de guarderia i de mestres també.

Sr. Alcalde: La primera proposta que hi havia i va plantejar ensenyament, era l’aula
de P3. Però ells ens van dir, en cas que es necessites l’aula de P3 la podran utilitzar
temporalment fins que no tinguin l’altre ubicació, temporalment mai definitiva. I
varem estar amb el director general el senyor Josep Ramírez i la Carme Esteban.
Sra. Clopés: Igualment amb el director general de Barcelona.
Sr. Argenter: També ens han informat, no vostès es clar , que tenen un projecte per
fer obres d’ asfaltat i serveis al carrer de la Rectoria, ens poden fer 5 cèntims sobre
aquesta actuació ?
Sr. Alcalde: No tenim els tècnics municipals, però li dic que sí que estem fent
reunions amb els veïns per fer el carrer Rectoria per contribucions especials. És un
projecte que està sobre la taula, que s’ha fet diferents reunions amb els veïns i que
poden vostès, com sempre, estar informats i venir a l’ajuntament a demanar als
mateixos tècnics que els ensenyin el projecte. Poden venir quan vulguin ja ho saben.
Sr. Argenter: Se’n recorda del cost d’aquest projecte?.
Sr. Alcalde: Ara mateix no.
Sr. Argenter: Uns 170.000 €.
Sr. Alcalde: Diria que no és tan, te’n recordes Manel?
Sr. Bastias: Uns 125.000 € diria.
Sr. Alcalde: Sí, uns 125.000 €, i el que puc dir és que se’ls ha rebaixat, diria que són
uns 12.000 €, que FECSA ens demanava per les línies subterrànies. Això els rebaixa
el cost als veïns. Però com sempre l’última paraula la tenen la majoria del veïns per si
volen o no volen arreglar el carrer. No obliguem, demanem. Preguntem, els presentem
el projecte, els diem que hem aconseguit de subvenció, com la rebaixa de FECSA, i
ells tenen l’última paraula. Si la majoria dels veïns hi estan d’acord lògicament es fera
però si no hi estan d’acord no es farà potser haurem de fer una arreglada des de
l’ajuntament perquè no es faci malbé.
Sr. Argenter: Hem vist que en el apartat de decrets del mes de setembre hi consta
amb data 18 de Juny un decret de Sanció disciplinaria a la Sra. Maria SERRA,
voldríem saber els motius Sr. Alcalde.
Sr. Alcalde: Els motius són molt clars, l’ajuntament, com a tota empresa, té els seus
treballadors, i suposo que vostè ho sap perquè en algun moment deu haver treballat en
alguna empresa, han de complir i tenir uns horaris, i si algun dia ha d’anar al metge o
fer alguna gestió particular, no ha d’haver-hi cap problema si ho demana. Quan un
treballador, a part de fer els horaris que vol, se’n va del poble i no ho demana, i en
repetides vegades, varem creure que li havíem de donar un cop d’atenció. Ja la sé la
resposta de vostè, és que va anar a un programa de televisió pel bé del poble. Si ho
hagués demanat no hagués tingut el mínim problema en dir-li que si, faltaria més,

perquè la feina la fa, la fa bé però ho hauria d’haver demanat. Crec que un toc
d’atenció a temps, inclús pels altres treballadors, s’ha de fer.
Sr. Argenter: Els seus arguments, senyor alcalde, no em convencen. Sé que hi ha una
carta entrada per registre de la senyora Maria Serra, i no he pogut contactar amb ella i
no l’he pogut llegir. Si tenim oportunitat intentarem que aquesta carta la vegi el poble
de Viladrau i els motius. El que vostè diu que els treballadors de l’ajuntament
necessiten un correctiu o no fan les coses bé caldria aplicar-ho a tots els treballadors
no? i hi ha un treballador al que li tinc molt “carinyo” que feia molt el burro i que jo
sàpiga no l’ha expedientat mai. Aquesta senyora per una cosa minsa ja l’hi obra
expedient.
Nosaltres volem fer esment que la senyora Maria Serra es militant de convergència
així com el Sr. Rubèn Vázquez que també va ser acomiadat.... casualitat no? sembla
ser, amb el tema de la Sra. Serra, una autentica caça de Bruixes i mai millor dit no?
sàpiga que el nostre partit ha posat a disposició als seus dos militants tot el seu
suport legal i que no es poc per defensar-los allà on calgui.
Sr. Bayarri: Jo li demanaria a vostè una petita cosa. Li demanaria que retirés quan
diu, tots sabem a qui es refereix, que hi ha una persona que fa el burro. Em sembla
una falta de respecte.
Sr. Argenter: Jo no he dit burro.
Sr. Bayarri: Sí, ha dit burro. Em sembla que tots ho hem sentit o estic jo sord. Ha dit
fa molt el burro. Jo li demano que retiri aquestes paraules
Sr. Argenter: No les puc retirar perquè no les he dit, ara bé si les he dit ho retiro.
Sr. Bayarri: Escolti, que està gravat. Què vol, que ho tornem a sentir? Si us plau
secretaria vol tornar a posar-ho. A més no és la primera vegada que em diu mentider.
Vostè ha dit burro, la paraula burro.
Sr. Argenter: Perdoni senyor Bayarri.
Sr. Bayarri: No, ara estic parlant jo. Igual que abans vostè m’ha fet callar ara el faig
callar jo. Vostè diu que no, doncs si us plau escoltem-ho i desprès rectifiqui.
Sr. Alcalde: Jo sobre aquest punt senyor Argenter només li vull dir que no
m’estranya la seva postura, degut a que aquests dos senyors, senyora Maria Serra i els
senyor Ruben Vazquez, són militants de CiU i suposo que per això els defensen
d’aquesta manera però jo no hi entraré en aquest joc. Tinc la consciència molt
tranquil·la, i em sap greu perquè vostès mateixos estan posant contra les cordes al
senyor Ruben Vazquez, quan va estar treballant aquí a l’ajuntament ell mateix ens va
fer unes afirmacions i estava molt dolgut. Ara el faran servir per això, cosa que no
m’estranya, ja que ho han fet moltes vegades, em sap greu i no per això, si no perquè
ja és el segon cop que ho treuen i en el primer ple vaig dir que m’estimo més no treure
el tema del senyor Vazquez perquè el perjudicarà greument amb ell per tot el que ha
fet, i ja que és militant de CiU, perjudicarà a CiU. Jo si volen vostès un altre dia els hi

explicaré tot lo que aquest senyor ha fet. En aquell moment nosaltres, amb tota la
bona fe, el varem acomiadar i deixant-ho aquí per no buscar més raons, i havíem
d’haver obert un expedient i no varem fer-ho, la qual cosa me’n penedeixo. En el de la
Maria Serra sí que varem començar donant un cop d’atenció i fer-ho més formal
perquè no ens agafi llavors per sorpresa. Però bé, com he dit, vostès són els que volen
que es faci públic lo del senyor Ruben Vazquez, per tant, li demanaria que quan vostè
diu que volen fer públic lo de la senyora Maria Serra, cosa que no tinc cap problema
al contrari me’n alegro, també facin públic l’actuació del senyor Ruben Vazquez. I no
tinc res més a dir.
Sr. Argenter: Senyor alcalde, pot informar al ple quants contenciosos administratius i
demandes Judicials te que respondre aquest ajuntament a dia d’avui?
Sr. Alcalde: De Les Guilleries, que suposo que es refereix amb això, sembla que n’hi
ha tres o quatre. La d’en Ruben Vazquez. La d’en Nacho López i no recordo si n’hi ha
cap més. Com a mínim cinc segur. Alguna llicència d’obres allà als Vernets, així sis.
Li miraré si vol o passi per aquí a l’ajuntament.
Sr. Argenter: En la junta de govern local del dia 8 de Juliol en l’apartat sol·licitud
modificació pressupost projecte Viure el Poble, acorden vostès instal·lar un sistema de
refrigeració de las sales de projeccions per un import de 28.798 €, disminuint en el
mateix import la partida ja prevista de rehabilitació de consolidació de l’edifici
annexa, creuen vostès necessària aquesta despesa? no és més urgent la rehabilitació
del edifici annexa?
Sr. Alcalde: Sí, les dues coses són urgents. La despesa que tenim des de que es va fer
el Centre Cultural Europeu de la Natura, ara Espai Montseny, la despesa de gas que hi
ha hagut en aquest edifici durant aquests anys, ja que les sales no estan fraccionades i
hi ha un terra radiant que quan escalfa s’escalfa totes les sales. Varem creure que,
durant l’estiu i l’escalfor dels focus que produeixen en les sales principals, per ajudar
a l’hivern en aquestes sales i fraccionar el que és la calefacció, o sigui s’ha fet per
reduir el consum de gas. Creiem que és prou necessari. L’altre part, la que s’ha de
rehabilitar, evidentment que pensem que s’ha de rehabilitar però hem d’anar amb
molta cura, ja que tenim molts metres quadrats i l’ajuntament ha de mirar que s’hi fa.
Em sobta que em demani això ja que vostè va estar a la reunió amb el diputat de
Girona el dia que es va inaugurar l’aparcament de la Solana i sap que havien de pujar
els arquitectes, que ja han pujat, per valorar-ho i que estem a sobre perquè creiem que
alguna cosa si ha de fer. Vostè ho demana jo li responc, però del segon punt vostè
estava molt assabentat. Per tan, sí, creiem necessari com moltes de les coses que deia
de promocionar, ara estem mirant què podem fer amb aquest edifici. Alguna pregunta
més?
Sr. Argenter: En la Junta de Govern Local del dia 1 de Juliol 2013 en l’apartat
Ocupació de taules i Cadires de la Via Publica, s’autoritza a diferents establiments a
utilitzar la via publica amb un metres 2 establerts per vostès, amb quins criteris es fa
aquest repartiment?
Sr. Alcalde: Aquest no es un tema complicat i que s’ha d’arribar a uns acords
puntuals amb els bars perquè la gent es queixa que no poden passar per la vorera, i em

intentat crear uns criteris, després d’una reunió amb els bars, de quantes taules
tindrien a les terrasses per poder servir als clients i es va acordar amb ells que en
tindrien unes 12 taules, malauradament en treuen més, amb el nostre consentiment, en
moments puntuals, quan es fa un acte a la plaça, ja sigui organitzat per ells o per
l’ajuntament. En base aquests criteris i de l’ordenança creada cobrem un preu
establert, si vostès venen i miren les ordenances veuran que està establert aquest preu
per les ordenances d’ocupació de la via pública. Simplement estem fent el que posa a
l’ordenança municipal.
Sr. Argenter: Volíem saber la Junta de Govern local esta composta per al Sr. Alcalde
i els dos tinents d’alcalde?
Sr. Alcalde: Sí, correcte.
Sr. Argenter: Per la Asistencia a cada junta de govern els seus membres cobren una
indemnització de 75 euros?
Sr. Alcalde: Sí, correcte, menys l’Alcalde.
Sr. Argenter: En el passat ple del mes de Juny 2013 es crea la junta de Govern local
amb els vots favorables del equip de govern, és a dir, L’Alternativa i Esquerra
Republicana i amb els negatiu nostres, aquesta junta de govern es reuneix cada
dilluns de mes i per assistència a la junta els dos tinents d’alcalde cobren una
indemnització de 75 €, es a dir tots plegats un sobre sou de 600€ al mes , això si tot
legal, per al que hem pogut veure en las actes de les sessions del mes de juliol totes
duren uns 30 minutets. Per mitja hora 75 € cada setmana be hi ha gent que te que
acceptar treballar per 5 euros l’hora , tenint en compte que en l’anterior ple varen
vostès acordar i votar afirmativament la celebració dels plens ordinaris cada 3
mesos per motius d’estalvi econòmic:
textualment diu vostè en les intervencions :
“Això també és un motiu d’estalvi ja que tots els regidors cobreu i l’alcalde també,
per l’assistència a plens. És una despesa que pensem que també podem estalviar. “
tenint en compte el que acabem de exposar, segueixen pensant vostès que es
necessària aquesta junta de govern ? com es pot justificar això davant del nostre
poble ?
Sr. Alcalde: Molt clar, amb la feina feta i la que s’està fent. Crec que el poble n’ha
d’estar content. Perquè crec que les hores que passen els regidors, no mitja hora com
diu vostè, no com vostè que be l’hora o hora i mitja que dura el ple i no s’acosta més
per aquí, i la prova és que molta informació no la ve a buscar només la treu el dia del
ple, la porta és oberta per tots els regidors. Vostè si que no hi dedica ni 5 minuts més.
Aquets regidors si que hi passen hores, no mitja hora moltes hores hi passen, per tant,
crec que la gent del poble que ho veu i ho nota crec aquesta gent ha de saber que
cobren això no només per mitja horeta com diu vostè si no que per tota la dedicació
que hi tenen.

Sr. Bayarri: Jo volia comentar una cosa, crec que s’hauria de clarificar que aquests
regidors que cobren els 75€ no es que cobrin més, no cobren res més. Crec que s’ha
de dir perquè vostès amb els seus comentaris sembla que diguin que aquests senyors
cobrin una part més. Cobren això i no el sou mensual com la resta de regidors.
Sr. Alcalde: Correcte.
Sr. Argenter: Pel que es va dir l’últim ple el sou de l’alcalde el subvencionava la
Generalitat, pel que sabem ara ja no podrà fer-ho. Així que serà un cost afegit que ha
de pagar el poble, i això és una realitat, el seu sou l’haurà de pagar el poble.
Sr. Alcalde: Com que no ho se i està per veure no li contesto. Està per veure.
Sr. Argenter: En data 8 de juliol 2013, varem presentar instancia per registre que
deia textualment el següent :
En relació a l'informe detallat de les retribucions dels membres de la corporació
que vàrem demanar amb n: registre de sortida 346/2013 volem tenir accés a tots
els comprovants o justificants de despesa de les següents partides:
Locomoció 5.408 €

Dietes 534,69 €

telèfon 3.579,82 €

també amb data 23 de Juliol 2013 presentem per registre instancia demanant poder
tenir accés als arxius de les factures abonades dels exercicis 2011 i 2012 i tornem a fer
l'anterior petició de poder tindre accés als comprovants o justificants de despesa que
reflectia l'informe detallat dels membres de la corporació que ens vàreu facilitar , és a
dir, locomoció 5.408 €, dietes 534,69€ i telèfon 3.579,82 €. Cal remarcar que
aquestes quantitats que són cobrades per els membres de l'equip de Govern de
l'Alternativa durant l’exercici 2012.
Donat que l'article 164de l llei Municipal i de Règim local de Catalunya ens dóna
en dret èxplicit a obtenir la informació que demanem i que l'article 164.2 diu que
s'entén com a acceptada per silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria
en el termini de quatre dies i aquesta resolució no s’ha fet , la nostra pregunta és,
quant vostès senyors de l'Equip de Govern compost per L'Alternativa Viladrau i
Esquerra Republicana de Catalunya ens permetran l'accés a aquesta informació?
i fem aquesta pregunta perquè de la primera petició que va ser el dia 8 de juliol
al dia d'avui han passat exactament 40 dies hàbils contant el dia d'avui. Quan senyor
alcalde? Diu que no venim a demanar informació i quan la demanem ens la deneguen.
Com podem veure aquesta informació?
Sr. Alcalde: No se’ls hi denega cap informació. Jo també vull fer constar que cada
cop que volen informació sempre diuen que els hi deneguem. Vostè suposo que té
molt de temps lliure i no entenc que aquesta documentació, que ha de preparar la
secretaria i hi ha molts temes al dia dia de l’ajuntament, la demanessin el juliol i a
l’agost, i no se perquè tornen a treure això suposo perquè els agrada donar voltes i
confondre a la gent. El dia 12 d’agost m’envien un correu que demà venen a
l’ajuntament per revisar la documentació, i jo els hi contesto, estem al cas d’aquesta
documentació demanada i que les secretaries estan de vacances i que quan s’acabin

les vacances tindran la documentació. El dia 13 tornen a insistir i els hi dic que
entenguin que tenim el personal de vacances i que aquesta informació els serà
entregada després de les vacances. Ara, estem en el ple, tornen a treure el mateix
tema. Jo ja ho esperava i que em tornessin a denunciar al Síndic de Greuges, com
venen fent, de que no els informem , que no els hi donem informació, etc, i hem
d’anar justificant, com que no hi ha altre feina, també varem especificar el metros
quadrats de l’ajuntament perquè hi volien un despatx quan ni l’alcalde te un despatx
propi. Hem d’anar justificant, com que no tenim altre feina, vostès ajuden a la gent del
poble i al municipi d’aquesta manera. Senyors a partir de la setmana vinent , ja que la
Secretària ha tornat ara de vacances, poden passar i tindran a disposició tota
l’informació, perquè ara si que estem al 100% del personal. Alguna cosa més?
Sr. Argenter: Jo he treballat com administratiu i suposo que aquest ajuntament no és
diferent a altres empreses, els arxius estan en un armari, les factures s’arxiven i jo
només haig d’agafar l’arxiu i posar-lo sobre la taula, si no es vol és que no es vol.
Sr. Alcalde: La setmana vinent agafaré aquest arxiu i li posaré sobre la taula.
Sr. Argenter: Miri , aquest grup Municipal del qual soc el portaveu va haver de
denunciar aquesta practica patètica de no respectar el dret que tenim els regidors
que no som del seu color a l’accés a la informació , demanarem un seguit de
documentació i per resposta tenim el vostre silenci ,aquesta denuncia la varem fer
davant el Síndic de Greuges de Catalunya i a partir d’aquella denuncia vostès varen
començar a facilitar-nos la documentació que teníem pendent, tornem a aclarir
que aquest es un dret que ens atorga la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
finalment El mateix síndic va dictar una resolució que ens donava la raó i que
instava a aquest Ajuntament a facilitar-nos la documentació que encara quedava
pendent que era el projecte de la carretera de la Fullaca i que varem rebre en format
digital. Vostè ens va dir que no ens podien donar l’informe i que vinguéssim a mirarlo aquí, jo li vaig dir que no, que nosaltres volíem l’informe. I aquesta resolució diu
que ens ha de donar l’informe.
El fet de denunciar-vos al Síndic de Greuges va ser una decisió difícil doncs a tots
els estaments i autoritats
competents al que varem demanar consell , tots
estigueren d’acord en aconsellar-nos portar aquets fets a la Justícia Ordinària, és a
dir, portar-vos als tribunals però nosaltres varem decidir confiar en la persona del
Síndic perquè si mes no las seves decisions són vinculants i el cost monetari es
zero per les arques Municipals, perquè sabíem molt bé que teníem tot el dret.
Ara be, la nostra paciència s’ha acabat envers al que creiem que es un menyspreu a
les nostres persones i el que és més greu un menyspreu als elector que es varen
escollir per que els representéssim , ara toca tolerància zero senyors membres de
l’equip de govern compost per l’Alternativa Viladrau i ERC no tolerarem mes
menyspreu , no tolerarem aquest comportament antidemocràtic i de l’equip de
govern d’aquest Ajuntament, es a dir L’alternativa Viladrau i el que es mes greu
Esquerra Republicana de Catalunya el següent pas si vostès segueixen amb aquest
comportament serà la demanda judicial, una mes a la que tindreu que respondre.

Vostè Sr. Alcalde dirigeix aquest Ajuntament com si es tractes de la seva Empresa i
és aquí on s’equivoca. Vostès senyors de l’Alternativa Viladrau varen treure una
majoria absoluta però aquest fet no us dona dret a fer lo que us doni la gana. Vostè Sr.
Alcalde es un regidor mes amb els mateixos dret que la resta de regidors però amb
mes deures i mes responsabilitats que nosaltres i el seu deure es governar i ser
l’Alcalde de tots els Viladrauencs i no només d’una part d’ells i aquest tarannà “de
que aquí mano jo” no ha de tenir cabuda en un Ajuntament democràtic i es la nostra
feina i la nostra responsabilitat la que ens porta a denunciar aquest comportament
vergonyós i fatxenda .
També per aquesta falta de respecte el nostre grup municipal ha interposat denuncia
davant de la Autoritat catalana de protecció de dades per un presumpte incompliment
de la llei orgànica 15/1999 per haver instal·lat una Camara de vigilància a la façana
d’aquest edifici.
Recordi que varem demanar treballar conjuntament i vostès no ho volgueren. La
nostra feina com a grup municipals és la d’ Oposició es a dir vetllar per que tot el
que fa l’equip de govern s’ajusti a la legalitat , els agradi ho no nosaltres hi som i a
mes a mes treballar per al nostre compte demanant a les institucions el suport a
les accions del seu govern que creiem bones per a tot el municipi i també
denunciar a aquestes institucions les que creiem que son perjudicials per al municipi
com és el projecte de la Plaça Major.
Portem dos anys treballant per al nostre poble, treballem en silenci, sense fer soroll ,
tenim projectes molt avançats que creiem que poden reactivar l’economia malmesa
del nostre poble, tenim creat un model Turístic específic per Viladrau nosaltres
estem convençuts que podem crear ocupació a través de l’activitat turística, projectes
que molt aviat veuran la llum . Senyor, nosaltres Seguim amb la mateixa il·lusió del
primer dia, i res ni ningú no ens farà torça, estem preparats, som forts .
El temps és el tresor més preuat que tenim, podem produir més diners, però no més
temps El nostre compromís des de fa dos anys amb el poble de Viladrau és el regal
del nostre temps.
Si us plau us demanem que ens deixeu fer la nostra feina i que respecteu els nostres
drets, i si no ho voleu fer doncs ja sabeu quin es el nostre posicionament al respecte.
Tolerància Cero senyors de l’equip de govern la nostra paciència amb vostès si
segueixen per aquest camí s’ha acabat.
Per acabar, els fem saber que el proper dijous a les 9 del matí ens personarem a les
dependencies municipals per poder tenir accés a la documentació esmentada. Res
més.
Sr. Alcalde: No em digui fatxenda i no se que més. M’està insultant i agredint, això si
que és denunciable, d’acord? Nosaltres no els menyspreat mai, només els demano,
quan vulguin venir a buscar la documentació, una mica de respecte pels treballadors
d’aquest ajuntament. Que els hi donin una mica de temps i de plaç per preparar tot
allò que demanen i no els hi em negat mai, poden venir quan vulguin. El projecte de

la carretera de la Fullaca el tenien a la seva disposició, però com que varen fer això de
denunciar al Síndic de Greuges, cosa que tenien tot el dret, varem haver de fer unes
copies. Quan és tant fàcil i que havíem fet enviar-ho per Internet. Vull dir, és tan fàcil
com això, però vostès van buscant i furgant on poden. És lamentable. Vostè diu que
representen una part de població de Viladrau, crec que molta gent de Viladrau si veu
el que estan fent vostès i com s’estan comportant no se si se’n arrepentiran.
Per la meva part, jo si sóc l’alcalde, majoria o no majoria, vaig intentar treballar amb
tots i no va ser possible. I sóc l’alcalde de tothom, dels que em van votar i els que no,
perquè si alguna cosa haig de fer és que aquella gent que penses que no fèiem bé les
coses convence’ls de que si les fem bé. No totes les farem bé, ens equivoquem. Però
no em menyspreat mai a ningú, aquí han estat les portes obertes per tothom i per
vostès principalment. I això surt en cada acte, inclús quan va entrar el senyor Polo i
amb tots els regidors, no hem negat mai res. Només ens ha de donar temps a preparar
les coses que vostè em demana, no vulguin avui per demà un document, donguin
temps i se’ls prepararà tot allò que demanen, poden venir quan vulguin. I l’alcalde
està a la seva disposició per atendre’ls quan vulguin, però no han vingut mai més.
Estic a la seva disposició. Per tant, tot això que ha dit su podia haver estalviat, sembla
més un míting polític de campanya, i les coses que ha dit faltant el respecte doncs
vostè mateix. No tinc res més a dir sobre aquest temes. Tenen alguna pregunta més?
Sr. Argenter: Sí.
Sr. Alcalde: Doncs ara tinc unes quantes preguntes jo. No m’allargaré tant. Però
voldria preguntar als regidors de CiU sobre els escrits que han sortit a la Revista del
Poble nº 15 i també en diferents reunions i trobades. Les preguntes són:
La primera, en que es basen per dir que jo cobro 15.000 €? Poden contestar.
Sr. Argenter: Li contestaré el pròxim ple.
Sr. Alcalde: Bé, doncs ja li contesto jo i si convé el pròxim ple li tornaré a contestar.
Ja ho vaig afirmar en el ple del dia 3 de juny, o sigui que consta en acte, i jo cobro de
la Generalitat i cobro 900€ al mes i alguns viatges i despeses que les cobro a part de
l’ajuntament. Ja ho vaig deixar clar en l’anterior ple i vull tornar a deixar clar. Si
volen els mostrarem el dia a dia, els desplaçaments, les hores i els viatges, no tinc cap
problema, està tot documentat.
La següent pregunta és, en què es basen quan diuen que no s’ha cobrat de la
Generalitat la subvenció de l’any 2011? I tampoc tenim segur, cosa que ha afirmat
vostè, em refereixo al cobrament del sou dels alcalde i regidors, amb què es basen?
Sr. Argenter: Li contestaré el pròxim ple.
Sr. Alcalde: Com que vostè no sap com contestar-me, perquè a més a més vostès ho
afirmen a La Revista del poble, no cal que em contesti el pròxim ple. Aquí hi ha
l’ingrés de la Generalitat, el sou de l’alcalde i la subvenció de l’any 2012. Aquí hi ha
la convocatòria enviada per la Generalitat i la nostre sol·licitud d’aquest any en curs.
Jo si que li contesto això, o sigui que el pròxim ple aquesta no cal que la contesti, ja li

contesto jo. Abans d’escriure coses a la revista i dir coses al ple, primer com he dit
abans, vingui i treballi pel poble, informis i no facin veure que treballen .
La següent pregunta, en què es basa quan en el ple del dia 3 de juny, en el punt
número 7, i acabant d’aprovar l’acta per tots, vostè afirmava que mai cap alcalde
havia cobrat un sou. Jo li diré, que tinc els números aquí, que els senyora de CiU, del
seu grup, els anys que van estar van cobrar i aleshores no hi havia subvencions:
TOTAL INDEMNITZACIO I DIETES MEMBRES CORPORACIO
ANY
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

INDEMNITZACIO
DIETES
18.000,00
18.000,00
17.136,00
18.000,00
22.584,10
23.267,87
22.095,60
27.520,60
31.458,60

SUBVENCIO
1.163,58
1.022,05
1.337,47
989,89
2.707,55
6.363,60
5.540,15
4.755,70
5.942,85

5.720,88
11.028,60
11.028,60
11.028,60
10.860,96

Jo no amago res senyor Argenter, senyors de CiU jo no amago res. Vostès ja cobraven
i afirmen a la revista que no cobraven un duro, no enganyin a la gent.
Com poden veure jo cobro 900 € al mes, que els paga la Generalitat no els cobro de
l’ajuntament del poble, d’acord? A més a més, ja és un tema que ja vaig dir en
l’anterior ple i he estat molt transparent, això és un decret de la Generalitat i està en el
Butlletí Oficial, és a dir, no cal amagar. Tots els alcaldes de Catalunya, des del 2008,
es va acordar que cobrarien un sou.
També volia preguntar, el que deien en la campanya, que si guanyaven el senyor
alcalde no cobrarien, tinc veïns que així m’ho comenten això. I ara mateix, tot aquest
enrenou, jo mai vaig dir que no cobraria, i ara expliqui’m vostè com és que el grup de
CiU porta cobrat fins a dia d’avui, en aquest dos anys, millor dit els nous de CiU ja
que sempre els hem de deixar entre cometes, porten cobrat 3.405 €. Deixin de cobrarlos així els farem servir a l’ajuntament per temes socials. Llavors no vagin enganyant
a la gent que vostès no cobren i els altres sí que cobrem. Una altre pregunta, no se si
tenen alguna cosa a dir sobre això.
Sr. Argenter: Sí, aquesta informació vostè me la pot facilitar?.
Sr. Alcalde: Sí, però són preguntes en el ple.
Sr. Argenter: Però vostè m’està dient unes coses que no se de on treu l’ informació.
Sr. Alcalde: De secretaria, de les arques municipals.
Sr. Argenter: Fan un informe i me’l donen.

Sr. Alcalde: No, un informe no, vostè deu tenir els rebuts, si més no mirarem que ha
cobrat vostè, perquè vostè ha de tenir el que ha cobrat, no?
Sr. Argenter: Jo dic del 2004 de la gent que hi havia aquí.
Sr. Alcalde: Doncs la demana i se li entregarà. Ho fa per escrit perquè no hi hagin
confusions.
Sr. Argenter: Tot ho fem per escrit.
Sr. Bayarri: Jo volia fer un afegit. Crec que vostès no s’haurien de preocupar tant del
que cobren o no cobra la gent, o si vostès han cobrat o deixat de cobrar, en definitiva
és públic vostè pot venir aquí i veurà què han cobrat. Jo em preocuparia més del 3%,
que vostès sabran de que és això.
Sr. Polo: Per l’amor de Déu.
Sr. Bayarri: Perdoni, si vostès parlen jo també puc parlar. O de les modificacions de
les normes subsidiàries per aconseguir beneficis propis o d’altres coses pitjors, no dic
que vostès les hagin fet, sinó que és el què importa realment, a banda de preocupar-se
del que cobra o deixa de cobrar.
Sr. Alcalde: Sàpiguen-me molt greu i sabeu que sóc una persona que no li ha agradat
mai el conflicte, desprès de sentir totes les bestieses que vostès estan dient no
s’estranyi d’aquesta postura. Perquè si comencéssim a remenar, malament rai. Llavors
no hem volgut entrat mai en aquest joc i penso que no hi hem d’entrar-hi, vostès són
els que fan aquest joc.
Sr. Polo: Jo creia que es limitaria a callar després del meu comentari.
Sr. Alcalde: No podia callar perquè potser vostè no sabia ni la missa la meitat i
llavors havia de respondre. Són vostès que estan buscant de remoure.
Sr. Bayarri: S’haurien de preocupar, no d’això, si no de coses importants.
Sr. Polo: Amb tots els plens no me discutit mai amb ningú.
Sr. Bayarri: Un ple serveix per això, si vostè em diu el que vulgui i jo li contesto, per
això està el ple.
Sr. Polo: Sembla mentida que sigui d’Esquerra Republicana
Sr. Bayarri: Oh i tant, i li repetiré les vegades que faci falta. No tinc cap tipus de
problema.
Sr. Alcalde: Deixem-ho aquí. L’altre pregunta que els hi volia fer, vostès saben com
està, ja que abans han demanat tots els litigis que teníem a l’ajuntament, com esta el
tema de les Guilleries? Estan al corrent de com durant 12 anys els seus companys de
partit varen actuar?

Ho saben? No, també em contestarà el pròxim ple? D’acord. Aquí només el vull
contestar que és molt greu que no diguin la veritat i que es posin en contra del propi
municipi, això és ajudar Viladrau? això és treballar per Viladrau?. El temps ho dirà i
ho demostrarà. Vostès ja hi eren i hi havia conflictes en aquesta Urbanització i els
seguim arrossegant de quan vostès hi eren. Almenys m’alegro d’una cosa que ha sortit
a la revista i és que la junta reconeix que em trobat subvencions per aquesta
urbanització, i aquí hi ha tots els números i tot el que hem fet en aquesta junta, menys
mal, i en sóc conscient, de que són uns quants, més vostès, que van posant “cissanya”
sobre l’Urbanització les Guilleries.
El dia 13 d’agost van anar a l’Espai Montseny amb el senyor Pol Fages i la Directora
de Serveis Territorial de Cultura la senyora Maria Àngels Blasco, i la senyor Marta
Blaso de l’Agencia Catalana de Patrimoni, és així? .
Jo només vull dir que no vaig poder estar en aquesta visita i vaig delegar com a
president de l’Associació de Municipis de Boscos, Bruixes i Bandolers al gerent que
tenim. Apart no era una visita institucional. A més aquest visita va ser avui per demà i
tenia l’agenda molt plena per això vaig delegar el senyor Pol Fages.
Relacionat amb això, volia demanar ha veure si vostès saben si jo com alcalde
administro cap restaurant a la plaça de Viladrau? Senyor Tordera, em pot contestar?
Sr. Tordera: Que he dit alguna cosa jo?
Sr. Alcalde: No, jo li demano si em pot contestar si jo administro cap restaurant a la
plaça de Viladrau?
Sr. Tordera: No tinc ni idea.
Sr. Alcalde: No ho sap, no en te ni idea.
Sr. Tordera: No, no tinc ni idea. Se que vostè és propietari d’un restaurant però si
vostè l’administra o no, no ho se.
Sr. Alcalde: D’acord. Jo li contesto perquè vostè senyor Tordera, ja que se li va
preguntar aquestes senyores com havien dinat i on, i al dir-los al Restaurant “La
Vinya” vostès li varen contestar “Ah, al bar del senyor alcalde”.
Sr. Tordera: No és així?
Sr. Alcalde: No, és el bar d’una societat no és el bar del senyor alcalde i no l’estic
administrant jo, si no que està llogat i hi ha una persona que es guanya la vida
dignament. Per tant, una mala resposta.
Sr. Tordera: Una altre vegada vigilaré més doncs. Si aquell lloc és seu no puc pas dir
que sigui el meu. Vaig comentar-ho perquè va ser així, no ho nego pas.
Sr. Alcalde: També pot dir-me senyor Tordera perquè també els va dir que, com que
el bar de “La Vinya” era el meu ara volia fer la plaça plana, pot contestar-me? Això és
l’aportació que em fa el gerent i que vostè va dir aquestes senyores.

Sr. Tordera: Jo a l’Espai no vaig ni parlar-hi.
Sr. Alcalde: No, a la plaça. Vostès a la plaça els hi va dir això. Jo li pregunto si va
dir-ho?
Sr. Tordera: Jo a la plaça no vaig ni ser-hi, no vam ser-hi.
Sr. Alcalde: Jo tinc entès que es van trobar a la plaça, quan sortien de l’Hostal Bofill.
Sr. Tordera: Doncs aquest noi no va mirar-ho bé, gens bé.
Sr. Alcalde: Perfecte. Jo només li pregunto si vostè va dir-ho o no?
Sr. Tordera: Jo no hi era.
Sr. Alcalde: Jo tinc visita amb la senyora Maria Àngels i penso fer-li les mateixes
preguntes. Vostè no va dir això, d’acord.
Senyor Tordera li agrada com ha quedat l’escola nova?
Sr. Tordera: Sí.
Sr. Alcalde: Perquè també els va dir que on estava l’escola nova havíem espatllat una
zona on hi anava un Arborètum i ara l’havien de fer en un altre lloc.
Sr. Tordera: De l’Arborètum no en vaig parlar. Jo només vaig dir que aquell no era
el lloc adequat per fer l’escola, això si que els hi vaig dir. Jo de l’Arborètum no se ni
on està. Lo de l’escola sí que ho vaig dir.
Sr. Alcalde: Menys mal, perquè jo volia demanar on és aquest projecte de
l’Arborètum perquè jo no l’he vist mai.
Sr. Tordera: No tinc ni idea.
Sr. Alcalde: Perfecte. També els va dir, senyor Tordera, que havíem espatllat el
Museu de l’Aigua i que ara havíem fet això de les bruixes. Els hi va comentar això o
no? Tampoc.
Sr. Argenter: A que bé aquest interrogatori?
Sr. Alcalde: Són preguntes com fa vostè. Això no va dirigit a vostè, jo li he respectat
quan ens ha fet tot els seu rollo ara respecti’m vostè a mi. Estic fent preguntes en el
ple en l’apartat de Precs i Preguntes. Em pot respondre senyor Tordera?
Sr. Tordera: Sí. Jo no vaig dir que s’hagués destruït res per fer això, jo simplement
vaig dir, com sempre he dit amb les reunions que hem tingut aquí, que era una bona
inversió que podíem fer. Els vaig dir amb ells el que estic dient aquí, res més. Jo no
vaig dir res si es va desplaçar o no es va desplaçar, vosaltres sabreu el que heu fet.
Sr. Alcalde: Els va agradar l’Espai Montseny?

Sr. Tordera: Sí.
Sr. Alcalde: Se’n recorda que en el programa del 9TV era un projecte molt maco però
que no el veuríem, que era un somni.
Sr. Tordera: Però ja està fet.
Sr. Alcalde: Jo li pregunto si se’n recorda que va dir això al 9TV?
Sr. Tordera: Sí.
Sr. Alcalde: D’acord, no ho allarguem més. Segons m’informa el gerent de les
associacions, que vostè senyor Tordera va dir “I ara l’alcalde vol demanar
subvencions, ja sap que governa CiU, i jo posaré totes les traves possibles”, és veritat
que va dir això en el gerent?
Sr. Tordera: Això ni parlar-ne d’aquest tema, ara veig perquè li van posar en aquest
gerent. Que s’ho faci mirar.
Sr. Alcalde: D’acord. Vol que li digui una cosa senyor Tordera? Jo crec al senyor
gerent, ja que a ell ni li va ni li be, i trobo que dir això és molt greu. És molt greu que
pretengui, i suposo que no pot, impedir subvencions. Això és anar contra Viladrau, no
contra l’alcalde ni l’equip de govern, és anar contra tot un municipi.
Sr. Tordera: No hi vaig jo.
Sr. Bayarri: Potser no sabia que era el gerent.
Sr. Tordera: Això tant es.
Sr. Alcalde: Amb tot això, creu vostè que va quedar bé davant la senyora de Serveis
Territorials de la Generalitat?
Sr. Tordera: Sí.
Sr. Alcalde: Doncs jo penso que es va retratar.
Sr. Tordera: Perfecte.
Sr. Alcalde: Senyor Argenter fa una estona ha comentat el tema de la càmera de
l’ajuntament i que han denunciat, com ha dit vostè, no se si al Síndic de Greuges
perquè no hi ha el cartell d’indicació de la càmera. Es queixa de les càmeres que
tenim. Jo voldria demanar si creu normal que el dia 29 de juliol es poses a filmar unes
persones que treballaven i em va enviar un correu amb el vídeo d’aquesta gent
treballant amb permís d’obres legals i amb permís d’ocupació de la via pública. Això
és el que em va escriure al correu: “Senyors crec que en aquest vídeo es veu que
vulneren la llei de riscos laborals, no? És de suposar que aquesta obra davant d’un
establiment públic, Hostal Bofill, de tots els permisos concedits, permís d’obra,
permís per ocupar el carrer, per no esmentar el perill que suposa picar amb una
màquina l’estructura d’una casa i pel perjudici que suposa pel mateix establiment

hoteler i pels seus clients en ple mes de juliol.”. Vostè creu vulnerava la llei de riscos
laborals?
Sr. Argenter: Sí.
Sr. Alcalde: Pot dir-me quins?
Sr. Argenter: Senyalització.
Sr. Alcalde: Riscos laborals! M’està parlant de la senyalització de la via pública no
de riscos laborals.
Sr. Argenter: Per la gent que treballa i la gent que passa pel carrer. Això és un risc
laboral.
Sr. Alcalde: Vostè parla de l’estructura de la casa. Vostè va veure que piquessin
l’estructura de la casa?
Sr. Argenter: Jo vaig veure una piconadora en un carrer sense cap protecció, sense
cap valla. Qualsevol nen podia passar per allà perquè no hi havia cap valla.
Sr. Alcalde: Apart que hi havia els conos, que potser algú els va treure. Però, vostè
sabia que tenien permís d’ocupació pública. Doncs el primer que va fer va ser..
Sr. Argenter: Vaig trucar a l’ajuntament.
Sr. Alcalde: Exactament, va trucar.
Sr. Argenter: A mi m’avisen i em diuen que està passant això.
Sr. Alcalde: I ara vostè ens vol denunciar perquè tenim una càmera i vostè va
gravant.
Sr. Argenter: No surt ningú.
Sr. Alcalde: Si que surt gent, perdoni. Surt un senyor a la terrassa, surt el senyor que
pica amb la màquina i surt gent que passa pel carrer. Vol veure el vídeo? El tinc aquí.
Sr. Argenter: Els vaig demanar si podia gravar.
Sr. Alcalde: A sí, li va demanar als dos senyors si els podia gravar? A mi em consta
que no. Senyor Argenter, si us plau, deixi de dir mentides.
Sr. Bayarri: Ho va fer com a CiU o com a particular?
Sr. Argenter: Sóc regidor de CiU.
Sr. Bayarri: Ho va informar a l’establiment?
Sr. Argenter: Sí senyor.
Sr. Bayarri: Ho sigui que està barrejant una cosa personal amb el polític.

Sr. Argenter: A mi el senyor propietari em va demanar si podia fer alguna cosa.
Sr. Alcalde: Be, acabem perquè s’està queixant d’una càmera que tenim aquí,i suposo
que també de la deixalleria, que estem intentant que siguin legalitzades i ho tenim
demanat a la Generalitat, que són merament per seguretat ciutadana. Vostè està
denunciant això, i perquè vegi la gent la feina que estan fent i el temps que hi dedica,
aquest temps tan preciós i aquest compromís per agafar una càmera i gravar la gent
sense que ho sàpiguen. Filmar a ple carrer la gent que està treballant. Aquest si que és
el seu projecte, posar pals a les rodes i buscar on poden embolicar més la troca.
Només volia fer unes reflexions de les mocions que, segons la revista, presentarien i
que suposo que amb el temps que hi dediquen no han tingut temps de preparar-les.
Com que no les hem vist em reservo les contestacions per aquestes mocions, que com
posava a la revista presentarien, però com que no les han presentat no tinc res més a
dir.
Algú te alguna cosa més o pregunta?
Sr. Argenter: De la visita que ha dit de les senyores de cultura no se’ns va convidar,
com vostè ha dit no era una visita institucional, però si ho van fer elles i varem
acceptar anar-hi.
El que sí era una visita institucional era la inauguració de l’aparcament de la Solana, i
en aquesta visita vostè a mi no em va convidar, si ho va fer el senyor Diputat. Aquest
senyor em va demanar perquè no se’ns deia res i jo li vaig fer cinc cèntims de com
estava el tema a l’ajuntament. Això si que li tinc que retreure. En una visita
institucional a nosaltres no se’ns convida i ho te que fer el senyor Diputat, que li va
semblar molt malament. Li faig saber, res més.
Sr. Alcalde: Sobre aquesta visita del Diputat per la inauguració de l’aparcament i
perquè vegin que no els menys preu, ni molt menys per tot el que m’han arribat a dir
avui, els demano disculpes a tot el grup de CiU per una visita que se’m va passar per
alt, em dono la culpa a mi mateix, de no convidar-los. Em va saber greu, quan els vaig
veure arribar, vaig pensar que no els havia convidat. Per altre banda, ja vaig parlar
amb el diputat, em vaig disculpar i crec que ho va entendre. Per tant, no tinc cap
problema en demanar disculpes per aquest fet i espero que en properes ocasions no
passi.
Sr. Argenter: Gràcies.
Sr. Alcalde: Per altre banda, torno a insistir amb el mateix, els demanaria que la feina
que prometen per treballar que la facin i no només quan ve un polític i poder sortir a
la foto, i posar-se davant dels altres regidors. Vinguin a treballar i els convidarem.
Vinguin a fer el ple, a aprovar les coses de dia a dia hi ha a l’ajuntament, i no només
dies així. Ja dic, que em sap greu que aquest dia no els vaig convidar. Alguna cosa
més?
Sr. Argenter: No senyor.

Sr. Alcalde: Ara si que els convido a participar i a gaudir de tots els actes de la Festa
Major, que la tenim ven a prop. Estan convidats a tots els actes. Passeu una bona
Festa Major.
Sr. Bayarri: Jo volia demanar una cosa, el dia de la Fira de la Castanya sempre
s’escull una persona i no se quan penseu fer el ple per escollir-lo.
Sr. Alcalde: Volíem fer un ple després de la Festa Major, ja que acabem d’arribar de
vacances i tenim la Festa Major a sobre. Farem una reunió just després de la Festa
Major. Alhora aprofito per dir-vos que si teniu alguna proposta ens la feu arribar i
farem el ple per aquest tema.
Sr. Argenter: Nosaltres volíem, ja que fem el ple cada tres mesos, donar les gràcies i
felicitar els membres de l’Amanida Sound per l’èxit del seu festival. També felicitar
la nostra associació de ciclistes per la magnífica organització i èxit de la Ruta
Bandolera feta a Viladrau, que va tenir un gran èxit de participació. I també felicitar
molt especialment la tasca que fa un viladrauenc fent arribar amb els seus concerts al
Mas Rosquelles d’una forma totalment desinteressada una música de qualitat a la gent
del nostre poble, volem donar les gràcies molt especialment al senyor Joan Bofill i
Rosquelles.
Sr. Alcalde: Molt bé. No hi ha cap més tema? S’aixeca la sessió.
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.

