ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 9 DE GENER DE 2012
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 92/2011
Data: 09/01/2012
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)
Sra. Míriam Clopés Coll (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 nou de gener 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, aprofita per a desitjar un bon any a tots.
1. APROVACIÓ
ACTA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 12/12/2011.

ORDINÀRIA

DE

07/11/2011

I

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
novembre i extraordinària de 12 de desembre de 2011, que s’han distribuït amb la
convocatòria.
El Sr. Argenter, en nom del grup municipal de CiU, en relació al punt de Precs i
Preguntes de l’acta de la sessió ordinària del dia 7 de novembre de 2011, demana que es
transcrigui exactament la seva intervenció en els apartats on es parla de la “porta del
poliesportiu” i en l’apartat de les “cistelles de bàsquet” doncs el resum no reflecteix
exactament el que es volia dir.
Els reunits, per unanimitat, acorden que es transcrigui literalment la intervenció del Sr.
Argenter en aquests dos punts i en conseqüència que es modifiqui l’acta en aquest
sentit.
Efectuades les anteriors rectificacions, els reunits, per unanimitat, aproven les actes de
les sessions ordinària de 7 de novembre i extraordinària de 12 de desembre de 2011.
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 123 a 147 de 2011).
3.-PROPOSTA ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.El Sr. Alcalde exposa al Ple de la Corporació la proposta que li va trametre l’Alcalde de
Vic el passat 3 d’octubre, sobre la voluntat de creació d’una Associació de Municipis
per la independència. Aquesta Associació es va constituir el passat 14 de desembre i en
aquests moments es proposa als membres de la Corporació l’adhesió a la mateixa.
Per part del grup municipal de CiU s’ha presentat, en data 28 de desembre, una proposta
en aquest mateix sentit.
Així doncs, vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
independència i el text dels seus Estatuts, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Designar al Sr. Alcalde, Francesc Xavier Bellvehí Busquets, com a
representant d’aquest Ajuntament en l’Associació.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a signar els documents necessaris per a l’execució
dels precedents acords.
Cinquè.- Remetre certificat del present acord a la Presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència.
Posada a votació la proposta la voten a favor el Sr. Alcalde i el Regidor Sr. Bastias, del
grup municipal de L’A, els Regidors Sr. Tordera i Sr. Argenter, del grup municipal de
CiU, i el Regidor Sr. Bayarri del grup municipal d’ERC. S’absté la Regidora Sra.

Clopés, del grup municipal de L’A i hi voten en contra els Regidors Sra. Gómez i Sr.
Cantizano del grup municipal de L’A.
Queda, doncs, aprovada la proposta per majoria absoluta, amb 5 vots a favor, 2 en
contra i una abstenció.
4.- PROPOSTA SUBSCRIPCIÓ CONVENI AMB DIPSALUT PER CESSIÓ DE
BÉNS.Per part de la Regidora de Sanitat, Sra. Míriam Clopés, es dóna compte al Ple de la
instal·lació de 2 desfibril·ladors fixos, cedits per l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut). D’acord amb el Decret de cessió cal que
l’Ajuntament de Viladrau subscrigui el Conveni de cessió dels béns, segons el text del
conveni marc aprovat pel Consell Rector de Dipsalut, per això es proposa als reunits,
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Subscriure el conveni de cessió de béns entre l’Organisme Autònom de Salut
Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i l’Ajuntament de Viladrau que regula els
termes i les condicions de la cessió gratuïta dels 2 desfibril·ladors fixes cedits a
l’Ajuntament de Viladrau.
Segon.- Designar al Sr. Alcalde Francesc X. Bellvehí Busquets per signar els
documents necessaris per a l’execució del present acord.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents
que representen la majoria absoluta dels Regidors de la Corporació.
Intervencions:
La Sra. Clopés comenta que en aquest conveni, s’especifica que Dipsalut farà la
formació pel seu ús, també en farà el manteniment durant 4 anys, en farà les inspeccions
periòdiques, etc.
El Sr. Argenter demana a qui s’adreçarà la formació. La Sra. Clopés contesta que encara
està pendent de concretar a quines persones anirà dirigida, si bé es buscarà alguna
persona voluntària, que ho pugui fer i que estigui normalment localitzable.
El Sr. Argenter demana qui tindrà la responsabilitat.
La Sra. Clopés contesta que sempre li han dit que es molt fàcil d’utilitzar i que no
comporta cap perill pels usuaris, però ja s’intentarà en el seu moment buscar quines
persones poden ser més adients per a fer-se’n càrrec.
5.- PROPOSTA SUPORT A LA POSTULACIÓ DE VIC COM A CIUTAT
CREATIVA EN GASTRONOMIA PER LA UNESCO.El Gremi d’Hostaleria d’Osona impulsa, dins el projecte UNESCO de xarxes de ciutats
creatives, la candidatura de Vic, com exemple de ciutat i territori (comarca d’Osona)
que disposa d’actius gastronòmics i agroalimentaris d’alta significació.

El Gremi d’Hostaleria d’Osona ha dut a terme un estudi de viabilitat de la postulació de
Vic i ha mantingut contactes institucionals i corporatius a nivell local, nacional, estatal i
internacional, per vertebrar el projecte vigatà.
En els propers mesos el comitè organitzador de la candidatura presentarà i lliurarà el
projecte de postulació a la seu de la UNESCO a París.
L’elaboracio del projecte de postulació compta amb l’aval, entre d’altres de l’Institut
Català de la Cuina, Institut Ramon Llull, Universitat de Vic i la Fundació Osona
Gastronomia.
La Fundació Osona Gastronomia des de la seva constitució ha esdevingut un nexe de
treball amb territori comarcal per al foment de la producció agroalimentària, la
gastronomia, el turisme i la formació de professionals del sector.
Per tot això es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
-

L’Ajuntament de Viladrau dóna suport explícit a la candidatura de “Vic, com a
ciutat creativa en Gastronomia per la UNESCO” i es presta a col·laborar en allò
que li sigui possible.

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 la Corporació.
6.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.1.- Reparacions Plaça Major:
El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, fa la següent intervenció: “En el ple de
l’Ajuntament de data 5 de setembre el Sr. Alcalde en les intervencions sobre Proposta
Aprovació Inicial Projecte obres reforma a la plaça major diu textualment:
Considerant l’esta actual de la Plaça que degut a la reposició que cada any s’ha de fer de
les rajoles que es trenquen, ens suposa una inversió anual d’uns 10 a 12 mil euros i per
tant considerant la urgència i necessitat de donar-hi una solució definitiva que eviti
aquesta despesa de manteniment s’ha pensat en sol·licitar la inclusió d’aquesta obra en
el psuoc del 2012.
Dies més tard en la entrevista que concedeix el Sr. Alcalde emesa per televisió local el
9TV dins del programa Angle Obert el dia 4 d’octubre en relació a la pregunta sobre la
reforma de la Plaça diu textualment: La plaça ens costa a l’ajuntament entre 12 i 14 mil
metres anuals per que es trenca el paviment i s’han de reposar les peces.
Amb data 7/11 del 2011 aquest grup municipal entra per registre escrit demanant al Sr.
Alcalde ens faciliti:
La relació detallada de factures dels anys 2008-2009-2010-2011 tan de material com de
treballs de reparació del terra de la plaça major.
En el ple ordinari del mateix dia 7 de novembre de 2011 en l’apartat de precs i
preguntes el Sr. Alcalde comenta sobre el nostre escrit presentat per registre:
Que ja es buscarà tot inclús que també les d’anys anteriors, tot i que costarà una mica,
perquè s’ha fet amb persones que estaven fent la prestació social substitutòria, també
s’han fet coses per la brigada o dins la roda de contratistes, etc.

I presenta un pressupost fet per l’empresa Construccions Busquets de Vilobí amb data
19 d’octubre del 2011 de canvi de lloses i llambordes a la plaça major per un import de
12.540 euros.
Amb tot això vol demostrar al Sr. Alcalde:
1er. Que l’afirmació que vostè va fer en el ple del dia 5 de setembre de Considerant
l’estat actual de la plaça que degut a la reposició que cada any s’ha de fer de les rajoles
que es trenquen, ens suposa una inversió anual d’uns 10 a 12 mil euros i l’afirmació que
després va fer el dia 4 d’octubre 2011 a la televisió local el 9TV de la plaça ens costa a
l’ajuntament entre 12 i 14 mil euros.
2on. Un càrrec públic com el que vostè ostenta de màxima autoritat de l’Ajuntament de
Viladrau mereix una responsabilitat i coherència a l’hora d’informar al poble i a la
societat en general, premisses que vostè no ha seguit fent unes afirmacions públiques
que són falses i que en 2 mesos no ha pogut demostrar, vostè ha mentit al poble per tal
de justificar una obra faraònica e innecessària en aquests moment difícils de crisis, no
tan sols a Catalunya sinó a nivell mundial que es la de aixecar i reformat totalment la
plaça major d’aquest poble, amb un pressupost de 270 mil euros.
Com varem dir en el passat ple de data 5 de setembre textualment:
El grup CiU vota en contra de la proposta formulada per l’equip de govern bàsicament
perquè considera que és molt més urgent i necessari arreglar el passeig de les farigoles,
sobretot pel que fa al tema de les voreres, atès que és un passeig molt utilitzat per la
mainada i ho serà encara més amb la nova escola pública i també per ser l’accés a la
zona esportiva municipal i potser també incloure-hi d’enquitranar el pàrquing del
pavelló.
Si vostès en els últims 4 anys haguessin invertit tan sols 6 mil euros anuals, en la
reparació del terra de la plaça no tindria l’aspecte que té a hores d’ara.
3er. Per tot lo anteriorment exposat demanem al Sr. Alcalde faci la rectificació pública a
la seva afirmació falsa com queda demostrat de que a l’ajuntament de Viladrau li ha
costat en els últims 4 anys el manteniment i reparació del terra de la plaça major de 10 a
14 mil euros.
Sr. Alcalde: En contesta al seu escrit lo primer els hi demanaria un respecte i que
aquest alcalde ni ha mentit ni mentirà mai al poble de Viladrau. En segon lloc vostè com
a regidor i la responsabilitat que té de CiU i que vol desmentir i vol tapar una despesa
feta i una obra mal feta pel seu equip anterior de govern, de CiU, no volen que es refaci
la plaça amb una subvenció que hi ha del Pla d’Obres i Serveis, com vostès saben. E
que ha de fer és venir, tal com se li va indicar, i que vostè mateix busqui les factures,
repassi tot l’expedient i vegi realment el que ha costat la plaça, aquestes anteriors

vegades que s’han reparat. Com molt bé diu vostè, té un pressupost aquí de 12 mil i pico
d’euros la qual cosa fa més creïble el que jo deia, encara que fos un preu orientatiu de
que aquesta plaça costa el que ens costa.
En quant el tema d’arreglar les voreres del passeig farigoles, això varem quedar i varem
dir d’acord, com que teníem el Pla d’Obres i Serveis demanat pel “pàrking”, com que
no es podia fer el “pàrking” i amb l’estat que està, deplorable, de sempre la plaça de
Viladrau, creiem que ara, i està demanat per la plaça de Viladrau i s’ha de fer la plaça de
Viladrau, no és que vulguem llençar els diners ni molt menys, i hauran més plans
d’obres i serveis per poder fer el passeig de les farigoles, cosa que em sobte molt que
després de 14 o 15 anys de governar CiU mai hi hagin tocat una sola pedra en aquell
passeig si tant important era i necessari era. Estem d’acord que per nosaltres ara és una
prioritat de fer perquè hi hauran les escoles cosa que no hi eren, fins ara, i ho tenim en
compte pels propers plans d’obres i serveis, i tant que ho tenim en compte, més que no
pas vostès han tingut durant aquests anys.
Per tant, li pregaria senyor Argenter, que vostè que té temps i que pot venir aquí a
l’ajuntament, busquin els arxius i vostè mateix valori si la plaça ha costat entre aquest
diners que he dit o potser en ves de 10 o 12 seran 8, és igual, la qüestió és que ara tenim
un pressupost de 14 i potser en trobarà 10 o potser en trobarà 10.500.
Com vostè molt bé diu va ser arranjat, inclús per vostès mateixos, pel grup de CiU
mateix, un cop feta la plaça i tenien treballadors de plans d’ocupació, que els van tenir
vostès mateixos reparant la plaça i crec que és un tema prou crític per vostès mateixos
anar treien cada moment el tema de la plaça, i que consti, vull que consti què són vostès
que el van treien no jo. Ara el que si li demanaria un respecte i que rectifiqui el tema de
que he enganyat el poble, perquè mai l’he enganyat i mai l’enganyaré.
Sr. Héctor Bayarri: Amb el tema de la plaça jo crec que gastar diners avui en dia amb
la plaça ens pot semblar que sigui dur per el que tu has comentat, però aquí el problema
radica en la manera que es va fer la plaça, jo crec que el que esteu fent (els Regidors de
CiU) és fugir d’estudi i no assumir les responsabilitats que hi han i intentar tapar les
responsabilitats que hi han d’una obra mal situada, i crec que ara en aquest moment i,
d’aquí pocs dies sortirà, de la manera que creiem que s’han de fer les coses, que és amb
la participació i amb el consens de tot el poble. Crec que hi hauran un seria de projectes
en els quals la gent podrà donar el seu parer i segurament serà la manera de no
equivocar-nos una altre vegada com us vareu equivocar vosaltres quan estàveu en el
govern, una plaça mal feta i que ha comportat i comportarà una despesa, que
segurament en aquests moments seria innecessària si s’hagués fet bé en el seu moment.
Jo crec que en aquest moment intentar buscar la culpa d’una obra mal portada per
vosaltres, responsabilitat que recau en el govern que hi ha posteriorment, en tenir de
refer una cosa mal feta per vosaltres.
Sr.Alcalde: Estic d’acord i és el que he afirmat des de un primer moment que esteu
intentant tapar una cosa feta per vosaltres, malament, buscant excuses del que costa i no
costarà de reparar si costa 8 o 10 o 12. Com molt bé dius vaig donar un preu entre 10 i
14 prou extens i prou d’allò perquè tampoc tenia ven bé la seguretat del que havia
costat, i esteu buscant tres peus al gat amb aquest tema, crec que ja n’hi ha prou.
El que intenteu és tapar, com diu l’Héctor, tapar el que havíeu fet vosaltres malament.

Sr. Argenter: No s’intenta buscar tres peus al gat sinó que vostè va dir que la plaça
costava anualment entre 10 i 14 mil euros de reparacions i això no és cert.
Sr. Alcalde: torno a dir, el convido i espero que faci la seva feina, com a regidor, de
venir aquí i repassar tot els arxius i treure any per any el que va costar, tindrà a la seva
disposició tots els arxius de factura dels darrers anys.
Sr. Argenter: jo no he dit que la plaça costa de 12 a 14 mil euros, jo li he demanat que
em demostri el què vostè diu que costa.
Sr.Alcalde: i jo li dic que si us plau que vingui ha comprovar-ho vostè mateix, que té
els arxius oberts perquè ho vingui a comprovar.
Sr.Argenter: perquè vostè no m’ho vol dir.
Sr. Alcalde: No és que no li vulgui dir, el meu temps crec que és més positiu dedicar-lo
a les coses que l’haig de dedicar, no amb això intentant demostrar si ha costat 10 o 14.
Vostè deu tenir molt temps per voler buscar això i voler tapar l’acció mal feta del seu
equip de govern i vol justificar-se, doncs justifiquis vostè, jo no tinc perquè justificarme. El que si li dic que rectifiqui perquè jo no he enganyat ha ningú. Vostè m’està
tractant de mentider, jo li dic que no em falti al respecte, que vingui aquí i quan vostè
hagi comprovat..
Sr.Argenter: jo no l’estic tractant de mentider..
Sr. Alcalde: Sí, vostè m’està tractant de mentider i que he enganyat el poble, quan
vostè hagi comprovat en aquí les factures dels darrers anys després hem pot dir, en tot
cas, que em puc haver equivocat però no mentir.
Sr.Argenter: digui que s’ha equivocat i que no és veritat que val entre 10 i 14 mil
euros.
Sr. Alcalde: li torno a dir que ni jo ser ven be el que ha costat, perquè com li dic, hi
havia aquests plans d’ocupació és molt difícil de valorar
Sr. Argenter: a les hores com s’atreveix a dir públicament que costa de 10 a 14 mil
euros.
Sr.Alcalde: és una xifra aproximada que es va dir públicament i ara vostè té un
pressupost sobre la taula que en val 12 mil i pico, ho acaba de dir vostè mateix, per això
m’atreveixo a dir-ho perquè hi ha la orientació dels meus tècnics i la valoració que
havien fet els tècnics de l’ajuntament, hi ha la valoració que en el seu dia, en aquestes
dates que vostè diu, la valoració que havien fet els tècnics de l’ajuntament ja em deien
que valia això arreglar-ho, per això em vaig atrevir a dir això, no per mentir sinó perquè

tenia una valoració dels meus tècnics municipals, dels quals m’haig de refiar. Jo si dic
una cosa és perquè tinc l’assessorament dels meus tècnics. M’enten? No perquè vulgui
enganyar ni vulgui tapar res, sinó perquè tinc l’assessorament dels tècnics que per això
els tinc.
Sr.Argenter: el que diu que nosaltres volem tapar una mala construcció de la plaça no
és veritat, nosaltres mai hem dit que estigui mal construïda. Hi havia uns defectes de
construcció.
Sr. Alcalde: Bé, jo, senyor Argenter, li torno a dir el mateix, jo no he volgut enganyar,
aquests és el preu que tenia dels meus tècnics, l’assessorament tècnic que jo tenia en el
seu moment, tant el 5 de setembre com el que vaig dir per televisió és el que tenia de la
valoració dels meus tècnics municipals. Al posar-se vostès d’aquesta manera vaig
buscar un pressupost que ha demostrat que valia, el tenen sobre la taula, 12 i pico si
vostè vol buscar altres factures inclòs quan hi tenien els seus companys només acabada
la plaça, al cap de poc temps que ja la feien arreglar, vostè mateix busqui-les i m’ho diu
si són 6 o 8 o 10. Hem acabat?
Sr. Tordera: Els pressupostos es poden demanar a empresaris del poble?.
Sr. Alcalde: Sí, clar que sí, sense cap problema.
2.-Tema contractació personal:
Sr. Argenter: en relació a la contractació del personal que fa les tasques d’informació
del parc natural, preguntem si es presentarà una convocatòria o curs per tal que la gent
interessada que actualment no té feina si puguin presentar?
Sr. Alcalde: Si s’ha fet, inclús s’ha trucat a gent especialment per dir-los si volien
participar, i no es va trobar a ningú, i ara fa uns anys que sempre són els mateixos.
Sr. Argenter: Així és farà un concurs i s’obrirà?
Sr. Alcalde: Sí, s’obrirà com tots els concursos que hi ha a l’ajuntament, com tots els
llocs de treball.
3.- Cistelles de bàsquet:
Sr.Argenter: En l’últim ple varem demanar que es retiressin les cistelles de basquet que
actualment estan amuntegades, una sobre l’altre al final de l’aparcament del
poliesportiu, i fins el dia d’avui segueixen en el mateix lloc, tornem a demanar si us
plau que es retirin doncs donen una imatge pèssima de deixadesa i que es miri de
buscar un emplaçament adient i amb condicions.
Setmana sí setmana no hi ha un partit de basquet a la tarda, venen pares de fora i veuen
aquest espectacle, les dues cistelles amuntegades una sobre de l’altre, creiem que no és
lloc de tindre-les allà. No volem posar més llenya al foc només treure-les perquè no es
vegin allà.
Sr. Alcalde: Tenen ordres de treure-les aquesta mateixa setmana, aprofitant que tindrem
la màquina per treure l’arbre de la plaça i el camió es retiraran d’allà.

4.- Institut-Escola:
Sr. Argenter: Volem demanar si tenim notícies noves envers a la petició del Institut
Escola i si s’ha tingut alguna reunió amb el departament d’ensenyament per parlar
d’aquest tema.
També volem demanar si es va fer l’estudi de viabilitat econòmica que va proposar el
regidor d’Esquerra Republicana, el Sr. Bayarri en el ple del dia 5 de setembre i que el
senyor alcalde contesta que es demanaria a l’ajuntament d’Avinyò si han fet aquest
estudi o a altres ajuntament als que els hi hagin concedit, per tal de fer-ho similar.
Sra. Clopés, Regidora d’Ensenyament: a veure, les últimes notícies, vaig reenviar un
correu que ens havien enviat dels serveis de la Catalunya central a l’AMPA, i a més a
més, un correu posterior, al senyor Jordi Salvans, com a interlocutor, dient que hem
demanat una reunió, amb l’assistència de l’Ajuntament, l’AMPA i els mestres, i estem
pendents que ens donin dia de citació, si més no per parlar. Jo el que vaig demanar si
tota la documentació enviada era correcta, si hi havia algun problema o tot seguia el seu
curs. Ara estem pendents de rebre resposta.
Sr.Argenter: Demana si en aquesta reunió es compta també amb l’Ajuntament
d’Espinelves, dons van fer un ple donant suport a la nostra proposta.
Sra. Clopés: Sí, ens va enviar la seva proposta perquè nosaltres l’enviéssim, però es va
retornar al senyor Jordi Salvans perquè digués a l’ajuntament d’Espinelves que ho
enviessin directament ells, com a suport, a la Catalunya central, doncs ja estava fora de
termini i nosaltres ja havíem enviat tota la documentació.
Sr.Argenter: Demana si al fer la petició es va fer la valoració econòmica de la
proposta.
Sr. Alcalde: Sí, sí que es va fer.
5.- Font de les Delícies:
Sr. Argenter: Volem demanar informació sobre la contaminació de l’aigua de la Font
de les Delícies.
Sr. Alcalde: La font de les Delícies estem fent anàlisis contínuament, encara avui s’han
tornat a fer unes anàlisis per una entitat privada, que ens ho està mirant perquè no ens
costi tants diners perquè amb mesura que anem veien que va millorant l’aigua llavors la
portem a fer anàlisis a Vic, a Aigües Vic, que sí que ens costa diners perquè en el
moment que estigui correcte al 100% poder obrir la font.

Sr. Argenter: En el moment que sigui correcte, s’agrairia que es fes públic a tots els
mitjans de comunicació que van fer escrits, perquè potser hi ha 15 entrades d’internet
criticant l’estat d’aquesta font.
Sr. Alcalde: És el que pensàvem fer.
Sra. Clopés: Aquí també vull afegir, que en el moment que hi ha els cartells i les cintes,
hi ha gent que es dedica a treure els cartells i les cintes. Hem hagut d’anar reposant els
cartells i les cintes, i fins i tot hi ha hagut persones a les que s’ha avisat que no
agafessin aigua mentre no es donés l’autorització i la gent irresponsablement agafa
l’aigua i marxa. Això arriba un moment que et desespera.
Sr. Bayarri: Aquí també faré una crítica directa de la inconsciència, perquè crec que es
pot titllar com a tal, del Grup de Defensa del Ter que va ser qui va encendre tota aquesta
polèmica; i vull que consti en acta, perquè és una crítica directe d’aquest Grup perquè
no es va dirigir directament a l’ajuntament i plantejar aquest problema que havia
detectat, sinó que va anar directament als mitjans de comunicació per fer-lo valer,
buscant no sé quin benefici o amb quina finalitat.
Sr. Alcalde: Més aviat buscant un perjudici.
Sr. Bayarri: Buscant un perjudici directe cap el municipi de Viladrau, jo aquí faria
realment una repulsa i demanaria una rectificació per escrit al Grup de Defensa del Ter i
escriuria una carta demanant-ho per escrit perquè facin una rectificació a les coses que
han escrit i a les seves declaracions cap els mitjans de comunicació, dient mentides com
que l’ajuntament estava informat, quan no és veritat.
Sr. Tordera: Comenta que ell va trucar immediatament a l’Ajuntament per a
assabentar-se del què havia passat i demanant que es parés ràpidament això perquè no és
una persona sola la perjudicada sinó que és tot el poble.
Sr. Argenter: La denuncia és del dia 24.
Sr. Tordera: Vaig trucar de seguida aquí per si feia falta alguna cosa.
Sr. Alcalde: El mateix dia, si vareu mirar les notícies, va pujar Televisió Espanyola i al
mateix dia vaig trucar el president del Grup de Defensa del Ter deixant-li molt clar que
el primer que havia d’haver fet era passar per l’ajuntament, després va venir TV1 i a les
notícies jo vaig dir que lamentava molt que el Grup de Defensa del Ter no hagués
comunicat a l’ajuntament quan deia que ho havia comunicat i era mentida, no s’havia
comunicat i, a més a més, explicant ja per televisió, directament per TV1, el fet de
perquè sortia l’aigua d’aquesta manera que era degut a la gran quantitat de pluja que
havia caigut durant 15 dies seguits i que això va fer que va remoure molt les terres i que
ara, de mica en mica, es va posant a lloc i d’aquí poc jo tinc l’esperança de què amb una
setmana màxim 15 dies ja estigui totalment l’aigua sanejada.
Sr. Tordera: Que sàpigues això, que nosaltres simplement varem trucar directament a
l’ajuntament per saber què havia passat. Només ho vull deixar clar perquè aquest
problema ens perjudica a tots.
Sr. Argenter: L’analítica que ells varen fer és del 07/09/2011.

Sra. Clopés: A més a més, era l’època de les pluges.
Sr. Alcalde: Era quan havia plogut tant.
Sr. Bayarri: I això al tractar-se de fonts amb aigua no tractada pot passar.
Sr. Alcalde: la de les muntanyes totes, que és el que varem dir nosaltres, totes haurien
pogut sortir així i ara de sis cents que estàvem, ara estem a sis o set, que ja està casi
totalment neta però no volem obrir, perquè només falta que facin un anàlisis i surti
alguna cosa malament, volem que estigui al 100%.
Sr. Bayarri: I perquè hi hagi una tranquil·litat de que l’ajuntament fa els seus anàlisis
periòdics en les fonts més habituals o més transitades perquè aquests problemes no es
generin, vull dir que això ja es fa, i de fet aquesta quan hi havien unes proves fetes al
mes d’octubre, les quals l’estat era perfecte i no hi havia cap tipus de problema.
Evidentment no es poden fer cada dia, s’ha de fer periòdicament.
6.- Impost béns immobles:
Sr. Argenter: Al ple municipal del dia 24/10 l’equip de govern format per l’A i ERC va
votar a favor de l’augment del impost de l’IBI del 0,95 així com l’augment d’altres
impostos amb el vot en contra del grup de CIU.
Fa pocs dies, el nou govern de l’estat Español, ha decidit fer una nova pujada de
l’impost de l’IBI que comportarà un doble augment per les famílies de Viladrau, i a més
a més aquesta nova pujada del impost porta unes excepcions per els edificis més antics
o de menys valor que a Viladrau no es podran aplicar per què no esta actualitzat ja que
només si podran acollir aquells ajuntaments que tenen el cadastre actualitzat com a
màxim fins el 2001 i nosaltres no complim aquesta norma.
Per tant:
Demanem que es modifiqui l’augment de l’impost de l’IBI fet per aquest consistori,
deixant-lo sense afecte per no gravar doblement a les famílies de Viladrau.
Sr.Argenter: Nosaltres varem fer el 0,95%, ara l’estat espanyol fa una nova puja que
sumarà a aquest 0,95%. Nosaltres demanem que si l’estat espanyol fa una nova puja que
no sumi.
Sr. Tordera: Eliminar el d’aquí.
Sr. Argenter: Eliminar el d’aquí.
Sr. Bayarri: Són dues coses diferents.
Sr. Alcalde: Sembla que s’apujarà el valor cadastral, però no l’IBI.

Sr. Bayarri: L’impost el marquem nosaltres l’estat no ens pot pujar cap percentatge. El
que fa l’estat és gravar un percentatge.
Per part del Sr. Alcalde i de Secretaria es comenta que es mirarà exactament què diu el
Decret i quines repercussions pot tenir al nostre Municipi.
Sr. Bayarri: Demana quan es va fer la última revisió cadastral.
Per Secretaria es contesta que la revisió del cadastre d’urbana es va fer el 1989.
Sr. Bayarri: Comenta que hi ha ajuntaments que van fer una revisió cadastral al 2000 o
2001 que estava molt alta i ara voldrien revisar-la perquè seria més baixa. El nostre cas
seria al revés, ara seria més alta segur.
Sr. Alcalde: Ho aplacem fins al pròxim ple i ho tornem a parlar, vosaltres us ho mireu i
nosaltres també.
7.-Carretera de La Fullaca:
Sr. Argenter: Sobre la carretera de la Fullaca, volem demanar si tenim notícies des de
l’últim ple ordinari ara fa dos mesos de l’arrejament de la carretera de la fullaca, obra
que te que ser prioritària per al nostre poble i que creiem que tenim d’invertir els
màxims esforços per tal de pressionar a les administracions i aconseguir que es porti a
terme urgentment.
Sr.Alcalde: No tenim cap notícia, i se’ns va dir que fins que haguessin aprovat els
pressupostos des de la Generalitat, tenim hora demanada amb el diputat de Barcelona, i
de moment no tenim cap notícia. Estem igual.
8.- Pressupostos:
Sr. Alcalde.- Jo tinc un tema, que vull fer constar en acta i com a recordatori al grup de
CiU, de que quan els varem convidar en la reunió preparatòria dels pressupostos, a fer
els pressupostos conjuntament, vostès no varen voler participar perquè varen venir aquí
amb tot un escrit, amb una seria d’exigències, les quals crec que no estaven, tal com
se’ls va dir en el seu moment, amb el lloc adequat ni en el moment adequat i ni la
situació adequada com per venir a fer exigències en l’equip de govern i al no acceptar
això vostès es varen negar a treballar conjuntament amb l’equip de govern, pel bé del
poble de Viladrau, doncs fent uns pressupostos coherents i unificats, tal com aquests
equip de govern els hi va proposar, i si van negar, aixecant-se, marxant i deixant l’equip
de govern doncs en solitari per desenvolupar els pressupostos, m’agradaria que aquest
escrit, per tal de poder-lo fer públic i poder-lo contestar, ens arribés en aquestes oficines
perquè fins el moment no ha arribat.
Sr. Argenter: Sí, deia això: En resposta en...
Sr.Alcalde: No, no cal que el llegeixis ja me’l vas llegir al seu dia, el que vull es que
entri per registre.
Sr. Argenter: No, jo vull llegir-lo.

Sr.Alcalde: I per poder-ho contestar calia que ens arribés a aquestes oficines i fins al
moment no ha arribat.
Sr. Argenter: Diu.. En resposta a la intervenció...
Alcalde: No, no cal que el llegeixis ja el vas llegir al seu moment, el que vull és que
entri pel registre.
Sr.Argenter: No no, jo vull llegir-lo.
Sr.Alcalde: El que vull és que entri per registre, si ja el vas llegir.
Sr. Argenter: Però era una reunió ordinària, per tant jo voldria llegir-lo en el ple.
En resposta..
Sr. Bayarri: No cal que el llegeixis
Sr. Alcalde: No cal que el llegeixis, constarà amb acta igual.
Sr.Argenter: el vull llegir, a més a més hi ha un afegit petitet. Aquell escrit, com que
ha passat temps hi havia dades que no teníem i que ara han sortit.
Sr.Alcalde: però això.. et demanaria que s’ajustés amb el que vas dir en aquell moment,
perquè si jo vinc en un Ple, dic una cosa i al següent ple m’ho repenso i torno a dir una
altre cosa crec que no és la manera d’actuar
Sr.Argenter: Com sap vostè nosaltres no teniem informació de..
Alcalde: Doncs un altre dia, si no té informació potser que s’abstingui de dir segons què
en els plens. Primer asseguris de dir el que ha de dir.
Sr.Argenter: Tal com varen quedar a l’últim ple municipal, ens vareu proposar que
participéssim en l’elaboració del proper pressupost, com recordareu nosaltres us varem
proposar de prendre unes mesures en quant...
Alcalde: Si no crides més no sento res, igual com si no l’haguessis llegit. Torna a
començar si us plau. Però més alt que no el sento.
Sr.Argenter: Tal com varen quedar a l’últim Ple municipal, ens vareu proposar que
participéssim en l’elaboració del proper pressupost, com recordareu nosaltres us varem
proposar de prendre unes mesures en quant a personal tècnic que ajudaria a reduir el
pressupost municipal. Aquestes mesures els varem proposar basant-nos en una
comparativa d’ingressos i despeses dels últims anys i amb una evidència de fets: Quina
feina han de fer dues persones si no entren nous projectes ni obres? Segur que es pot

buscar una col·laboració amb ells en funció de projectes i de feina. Es evident que no us
va agradar i la vareu rebutjar, tot seguit envieu una carta a totes les associacions donat
una ajuda ridícula, quant tots sabem que moltes activitats que es realitzen durant l’any al
nostre municipi, es gràcies a aquestes associacions, i com no pots ser d’altra manera no
hi estem d’acord.
També volem dir, que ens sorprèn que ERC estigui d’acord en aquestes mesures tant
raquítiques, quan sempre ha propugnat el contrari del que està fent.
També volem afegir que podríem començar a discutir sobre el cost i el benefici que
porta el Rally Viladrau, o el poc rigor econòmic que s’ha tingut aquest últim anys
respecte a les despeses en festes Festa Major pressupost anys 2011 30.000€ revisió al
setembre pujant 6.760€ més i tancant l’exercici al desembre amb 2.000€ més, és a dir,
de 30.000 pressupostats es passa a 38.760€ i l’apartat d’altres festes pressupost any
2011, 30.000€ i tancant l’exercici amb 8.500€ més, és a dir 38.500€ si sumem la
despesa de l’any 2011 amb festes aquest ajuntament s’ha gastat 77.260€, és a dir,
17.260€ més del pressupostat considerant la situació de crisis econòmica que ens toca
viure nosaltres no podem recolzar aquesta disbauxa econòmica.
Dit això, nosaltres els varem dir que no volíem participar en de la confecció d’uns
pressupostos si no es complien les següents condicions:
A) Que el que diguem sigui tingut en compte dins d’aquest pressupost.
B) Formar part del consistori amb dues regidories i poder participar activament de
l’execució d’aquest pressupost.
Venim amb aquesta proposta amb l’objectiu de poder treballar tots junts Viladrau, si no
s’accepta, seguirem treballant per Viladrau fent una feina tant important com necessària
a l’actual democràcia, fer l’oposició, defensant els 217 vots que varem obtenir i els tres
regidors que això representa i que també formen part d’aquest poble.
Vostès no la van acceptar i nosaltres no varem participar en la confecció del pressupost
municipal per l’any 2012.
Aquesta carta l’entregarem demà el mati.
Sr.Alcalde: Però no vull aquest, vull l’original perquè, eh que està gravat aquest ple?
Aquesta a mi no em serveix, vull l’original, el primer escrit que vas portar. Aquest per
mi no existeix
Sr. Bayarri: No deia exactament tot això.
Sr.Alcalde: No portis aquesta perquè no la faré constar. Entres la primera. Tu mateix. I
a partir d’ara no pots venir en un ple o no podeu venir en un ple dir una cosa i al cap de
dos plens venir i rectificar, i tornar arreglar l’acte amb el que he dit i no he dit, vull dir
que estiguem segurs del que diem. Aquesta carta no és el que es va dir en aquell dia i en
aquella reunió i vull la primera carta que es va llegir aquell dia, no aquesta.
Sra. Gómez: Vàreu dir que l’endemà l’entraríeu per registre.
Sr.Alcalde: L’endemà havia d’entrar per registre i no es va entrar.
Sr.Bayarri: Pots fer esment aquesta carta presentar-la, el que no pots dir és que aquesta
és la mateixa carta d’aquell dia.
Ricard Argenter: No ho he dit

Sr. Bayarri: Has dit que llegiries la carta que vas llegir aquell dia.
Sr.Argenter: Amb un afegitó.
Sr.Alcalde: A més hi han paràgrafs canviats totalment. Discrepo totalment.
Sr. Bayarri: Si vols entrar aquesta carta però no la del primer dia, no ho sé, però
evidentment no és la mateixa que vares llegir l’altre dia. L’altre dia vosaltres us basàveu
bàsicament en coses que no estan posades aquí. Pel fet de no participar en el tema del
pressupostos. L’únic que coincideix és la crítica a Esquerra que, sincerament, si heu
modificat coses, tampoc no entenc com no heu modificat aquesta perquè, igual que et
vaig dir l’altra vegada, tu torno a dir ara, vosaltres critiqueu una cosa que després es va
modificar i això realment és una modificació directe, perquè no ho heu modificat aquí
també? No ho entenc.
Criticàveu que es suprimien les subvencions a les entitats i jo vaig dir, precisament aquí
estem per treballar el pressupost i intentar posar o modificar les coses que creiem
oportunes. Amb el transcurs de la negociació en el tema dels pressupostos es va
incorporar una altre vegada la partida per les entitats i tu aquí segueixes dient que
nosaltres sempre hem estat amb el tema de les entitats... bé això he entès ara. No te
sentit.
Ricard Argenter: He dit subvencions ridícules.
Sr. Bayarri: Ridícules igual que les de l’any passat, són exactament les mateixes.
Alcalde: Hi ha alguna cosa més? Jo només dir que espero que en cap més ple torni a
sortir el fet de què, més ben dit esperaria una rectificació per part de vostè i un respecte
sobre l’alcalde tractant-lo de mentider i d’enganyar el poble, que faci una rectificació
del que ha dit en aquest ple, que gustosament li acceptaré si ho fa. Crec que seria una
manera de que hauríem de començar a donar imatge des del grup de CiU perquè em
sembla que el poble de Viladrau es dona conta del que està passant i ho ha demostrat en
els anteriors anys, li demanaria que si us plau rectifiqui el grup de CiU ja que el poble
su mereix. D’acord?
Sr.Argenter: Només dir que el que parla és el portaveu del grup. Res més.
Sr. Alcalde: Precisament li dic per això. Com a portaveu del grup de CiU amb més
motiu.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 21
hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

