
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT EN DATA 5 DE MARÇ DE 2012 

 

Identificació de la sessió 

Núm.: Exp. 14/2012 

Data: 05/03/2012 

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 cinc de març de dos mil 

dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els  Srs. Regidors que es 

relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la 

Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a 

tractar dels assumptes de l’ordre del dia. 

Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que 

cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia: 

 



1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 09/01/2012. 

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

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

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

ordinària de 9 de gener de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria. 

L’acta s’aprova amb el vot a favor dels dos Regidors de CiU i amb l’abstenció dels 5 

Regidors de L’A i del Regidor d’ERC. 

2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 

Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple 

fins a la data (Decrets del 148/2011 al 23/2012). 

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la publicació al DOGC 6079 de 2 de març de 

2012, de l’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012, on 

hi figura la següent actuació: 

Actuació núm. 2012/726 

Entitat local: Ajuntament de Viladrau 

Titol: Reforma de la Plaça Major 

Pressupost total: 274.991,41 € 

Subvenció PUOSC: 204.347,47 € 

També el Sr. Alcalde informa a la Corporació que el Ple del Consell Comarcal en 

sessió de data 21/12/11, ha aprovat el Pla d’assistència i suport en matèria de 

protecció civil de la comarca d’Osona, redactat pel tècnic Sr. Trabal i que es troba en 

exposició pública durant un període 30 dies hàbils. 

3.-PROPOSTA ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER AL 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.- 

Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un 

instrument que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovant el plec de 

clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’acord 

marc el 18 de setembre de 2009. 

Atès que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, núm. S 27-

038560, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. 

Atès que en data 30 de març de 2010 va concloure el termini de presentació d’ofertes, 

havent estat presentades dues proposicions, corresponents a Unión Fenosa Comercial, 

SL i Iberdrola. 

Atès que, reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura de 

pliques, en sessió de 13 de maig de 2010 la Comissió Executiva del Consorci Català 

pel Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión 



   
 

 

Fenosa Comercial S.L., la qual es va elevar a definitiva per acord de la mateixa 

Comissió en data 16 de juny de 2010. 

Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel del Consorci Català pel 

Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la 

legislació que regeix els contractes del sector públic. 

Atès que aquest acord marc, que conté uns preus de mercat molt competitius respecte 

dels actuals, es troba en període de pròrroga i permet l’adhesió fins el 31 de desembre 

de 2012. 

Atès que el Consell Comarcal d’osona, a través de l’Agència Local de l’Energia 

d’Osona, ha ofert a aquest Ajuntament la coordinació i centralització de la 

contractació elèctrica, i el posterior control i seguiment de la facturació. 

Vistos els articles 196.1 i 198.3 del R. Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i 

la clàusula 31ª del plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques que regulen l’acord marc de subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 

Es proposa l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Adherir l’Ajuntament de Viladrau, a l’acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel del 

Consorci Català pel Desenvolupament Local. 

Segon.- Disposar que, en execució d’aquesta adhesió, es portin a terme els tràmits 

necessaris per formalitzar els contractes de subministrament d’energia elèctrica 

derivats de l’acord marc amb Unión Fenosa Comercial S.L., que figuren a l’expedient. 

Tercer.- Encomanar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal 

d’Osona, la funció d’interlocutora davant l’empresa comercialitzadora als efectes de 

la gestió i seguiment de la contractació elèctrica i de la facturació mensual de la 

mateixa, d’acord amb la relació de funcions que s’assumeixen des de l’Agència Local 

de l’Energia d’Osona, que figuren a l’annex I i que consta a l’expedient. 

Quart.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui menester a l’Alcalde-President 

d’aquest Ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a 

la signatura del contracte. 

Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a 

l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona.  

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: 



El Sr. Alcalde explica que fins ara el contracte era amb Factor Energia però que 

aquest ha caducat i ara a través de l’Agència de l’energia d’osona s’ha recomenat 

l’adhesió a l’acord marc aprovat pel Consorci Català de desenvolupament local, 

depenen de l’ACM, per a formalitzar el contracte amb Unión Fenosa Comercial S.L. 

que ofereix uns preus de mercat molt competitius.  

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM.3 

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.- 

Atès que la voluntat de l’Ajuntament és establir una mesura que fomenti la 

domiciliació bancària dels rebuts de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana 

per tal de millorar la gestió dels rebuts; d’acord amb el que disposa l’article 9.1 del 

Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’Ajuntament pot establir una 

bonificació del de fins el 5% de la quota a favor dels subjectes passius que domiciliïn 

els seus rebuts de venciment periòdic. 

Atès que el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 

matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 

estableix en l’article 8è un increment temporal per als anys 2012 i 2013 del 10% sobre 

el tipus aprovat per l’Ajuntament, en el cas dels municipis que tenen la revisió 

cadastral aprovada amb anterioritat a l’any 2002. 

Atès que aquesta mesura establerta per l’Estat permet assumir la bonificació 

proposada sense que això suposi una disminució d’ingressos en el pressupost en 

concepte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. 

Vist l’informe de secretaria-intervenció on es posa de manifest que l’aplicació de la 

bonificació potestativa en aquest exercici 2012 pot resultar contrària a la normativa 

sobre la tramitació de les modificacions de les ordenances fiscals, malgrat l’existència 

de sentències que podrien avalar l’aplicació retroactiva. 

Es proposa al Ple el següent ACORD: 

Primer.- Aprovar provisionalment, per a l’exercici 2012, la modificació de l’article 

5è referent als beneficis fiscal de concessió potestativa o de quantia variable de 

l’impost de béns immobles, en el sentit d’afegir un nou apartat: 

“4. Gaudiran d’una bonificació del 3’3% de la quota de l’impost els subjectes passius 

que domiciliïn el rebut de venciment periòdic en una entitat financera.  

L’impagament del rebut per a qualsevol motiu imputable al subjecte passiu 

comportarà la pèrdua de la bonificació prevista en aquest article.” 

Segon.- Exposar al públic mitjançant edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament, aquest acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, 

comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOP. 

Durant el termini d’exposició pública, qui tingui un interès directe o resultin afectats, 

en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 

Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 

l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el 



   
 

 

període d’exposició pública sense haver- se presentat reclamacions, els acords 

adoptats restaran definitivament aprovats, sense necessitat de prendre un nou acord. 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària del  Consell 

Comarcal d’Osona, als efectes de la gestió de la bonificació aprovada. 

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: 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, comenta que el seu grup ja va avisar en 

el Ple anterior que es produiria aquest increment i ara volen deixar-ne constància. 

El Sr. Alcalde, contesta que en el ple anterior varen quedar que es miraria i ara ja està 

clar, per això s’ha formulat l’anterior proposta. 

El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, pensa que caldria bonificar l’import que ha 

incrementat el Govern de l’Estat amb el suport de CiU. 

El Sr. Argenter, contesta que no es permet reduir l’import aprovat per l’Estat. Però 

demana si es possible, fraccionar el pagament en dos terminis. 

El Sr. Alcalde contesta que modificar el períodes de pagament s’ha de mirar si és 

possible i en tot cas s’estudiaria de cara a l’any vinent. 

5.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ 

EXERCICI 2011.- 

Vist el Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme Autòmom de 

Recaptació del Consell Comarcal d’Osona corresponent a l'exercici 2011 i 

corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així 

com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l’ajuntament 

de Viladrau. 

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen 

amb els fons transferits a l'Ajuntament. 

Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a 

cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la LLei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties 

següents: 



Total valors passats de voluntària a executiva durant l'exercici 88.948,23 €          

Total valors passats de liquidacions a executiva durant l'exercici 11.966,35 €          

Total valors carregats en executiva durant l'exercici 24.213,57 €          

221.730,79 €        

Total dates per ingressos en executiva en aquest exercici 64.604,43 €          

Total baixes realitzades aquest exercici 18.295,03 €          

82.899,46 €          

TOTAL VALORS PENDENTS EN EXECUTIVA A 31 DESEMBRE 138.831,33 €         

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i 

compensacions a favor de l'ORGT s’ha practicat correctament. 

Vist l’informe favorable de la secretària-interventora. 

Els reunits, per unanimitat, adopten el següent ACORD: 

- Informar favorablement el Compte de Gestió Recaptatòria de 2011 presentada per 

l’OAR del Consell Comarcal d’Osona. 

6.- PROPOSTA RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ 

DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR I DE LES 

GUILLERIES “OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I MILLORA”.- 

Aprovat inicialment pel Ple, en sessió de data 5 de setembre de 2011, el “projecte 

d’urbanització Sector I Les Guilleries: Obres d’adequació, reparació i millora”, 

redactat per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz , i havent estat exposat al públic per un 

termini d’un mes, mitjançant anuncis al BOP núm. 182 de 22 de setembre de 2011 i al 

tauló d’edictes de la Corporació, s’ha presentat una única al·legació, signada pel Sr. 

Carles Serrano Solano, en nom i representació de la Junta de Conservació de les 

Guilleries, en la seva qualitat de President, demanant que s’estimin les al·legacions 

presentades declarant que no procedeix l’aprovació del Projecte d’Urbanització atès 

que la resolució de la que depèn, Decret 50/2011, està impugnat davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, i advertint, pel cas que es desestimin les 

al·legacions i s’aprovi definitivament el Projecte d’Urbanització, que s’impugnarà 

davant la justícia ordinària i àdhuc es demanarà la suspensió de la seva executivitat 

Vist l’informe emès els serveis tècnics municipals, 

Atès el que disposa l’article 89.6 i concordants del Text Refós de la Lle d’urbanisme, 

D. Legislatiu 1/2010, es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Serrano Solano, en nom i 

representació de la Junta de Conservació de les Guilleries,  en base a l’informe dels 

serveis jurídics que consta a l’expedient, es dóna per reproduït com a part justificativa 

i  que s’acompanyarà a les notificacions que del present acord es practiquin. 

Segon.- Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització Sector I Les Guilleries: 

Obres d’adequació, reparació i millora”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz 

Castellote. 

Tercer.- Publicar aquests acords en el Butlletí oficial de la Província. 



   
 

 

La proposta es aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors 
de L’A i del Regidor d’ERC, i amb l’abstenció dels 2 Regidors presents de CiU. 

7.- PROPOSTA APROVACIÓ NOMENCLÀTOR CARRERS 

URBANITZACIÓ DEL SECTOR II DE LES GUILLERIES -  

Vista la sol·licitud presentada per la Junta de Compensació del Sector II de Les 

Guilleries demanant el nomenclàtor dels carrers de la Urbanització, 

Atenent a la situació dels mateixos i als lloc on s’adrecen, el Regidor d’obres i 

urbanisme Sr. Bastias, proposa les següents nominacions: 

- Carrer núm.1: Carrer de la Collada 

- Carrer núm. 2: Carrer dels Plans de Sallent 

- Carrer núm.3: Carrer del Pantà 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents 

que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

Intervencions: 

El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, comenta que es va aprovar en un Ple que quan 

calgués nomenar carrers, es miraria de demanar el parer de les persones que hi 

habitin, però que en aquest cas no es pot fer perquè la urbanització és nova i encara no 

hi ha cap habitant. 

8.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER 

A PROVEIR UNA PLAÇA D’OPERARI DE MANTENIMENT.- 

Atès que a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, ha quedat una plaça d’operari 

de manteniment, adscrita a la brigada municipal, vacant pel fet de que el Sr. Xavier 

Santacreu ha causat baixa voluntària,  i considerant la necessitat de proveir-la en 

caràcter interí, fins a la cobertura definitiva de la plaça. 

D’acord amb el que disposa la normativa de contractació del personal laboral al servei 

de les administracions públiques, s’han redactat les bases de la convocatòria i es 

proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar les bases per a la selecció d’una plaça d’operari de manteniment, 

amb caràcter laboral interí, per un període màxim de 12 mesos, fins a la cobertura 

definitiva de la plaça. 

Segon.- Convocar les proves selectives, mitjançant concurs-oposició, per a proveir 

una plaça d’operari de manteniment, d’acord amb les bases aprovades. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents 

que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació. 

Intervencions: 



El Sr. Alcalde comenta que la baixa del Sr. Santacreu de la brigada municipal ha estat 

voluntària i tot i les directrius actuals pel que fa a contractació pública, ens cal 

convocar aquesta plaça, encara que sigui en caràcter eventual i per 6 mesos, perquè 

sinó només ens queda una persona a la brigada. 

El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, proposa que la contractació, encara que 

eventual, sigui per a 12 mesos doncs d’aquesta manera s’ho agafaran amb més 

voluntat, i ara això és possible. 

 9.- PROPOSTA APROVACIÓ DE LES ACTES D’OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL DE VILADRAU AMB ELS 

MUNICIPIS DE EL BRULL, ST. JULIÀ DE VILATORTA I ST. SADURNI 

D’OSORMORT.- 

El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 de gener i 7 de novembre de 2011.va 

aprovar l’inici de l’expedient per a la delimitació del terme municipal de Viladrau 

amb els municipis limítrofs i va nomenar la comissió municipal de delimitació. 

Prèvia convocatòria per part de la Direcció General d’Administració Local, s’han dut 

a terme les operacions de delimitació entre els municipis de Viladrau i El Brull, Sant 

Julià de Vilatorta i St. Sadurní d’Osormort, de les qual se’n va fer la corresponent 

acta. 

Atès el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 

regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 

municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, les actes s’han de 

sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, a l’efecte d’acordar-ne la seva aprovació, 

amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. 

El Tinent d’Alcalde i Regidor d’Urbanisme, Sr. Bastias, explica en detall les 

circumstàncies de les actes de delimitació. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar l’acta, de data 18 de gener de 2012, de les operacions de 

delimitació entre els termes municipals de Viladrau  i El Brull. 

Segon.- Aprovar l’acta de data 18 de gener de 2012, de les operacions de delimitació 

entre els termes municipals de Viladrau i Sant Julià de Vilatorta. 

Tercer.- Aprovar l’acta de data.2 de febrer de 2012, de les operacions de delimitació 

entre els termes municipals de Viladrau i St. Sadurní d’Osormort. 

Quart.- Trametre els presents acords a la Direcció General d’Administració Local del 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i als Ajuntaments de El 

Brull, St. Julià de Vilatorta i St. Sadurní d’Osormort. 

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor dels 8 Regidors presents 

que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.. 

 



   
 

 

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE 

SENYALITZACIÓ EN L’AVANÇAMENT A CICLISTES.- 

Per part del portaveu del grup municipal de CiU   Sr. Ricard Argenter es dóna lectura 

de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple 

Proposta de Senyalització 1,5 mts. d’avançament a ciclistes 

Per desgracia, cada cop es mes freqüent veure a les noticies l’atropellament de 

ciclistes a les nostres carreteres . Aquest es un esport de lleure que any rera any va en 

augment. Som conscients que l’administració ja va tenir molt en compte  aquets col 

.lectiu quan es va redactar  el nou codi  de circulació. 

La nostra comarca es una fabrica de campions noms com Melcior Mauri  (Hostalets 

Balenyà) sots campió mundial de ciclisme o  Francesc Freixer (Folgueroles) campió 

d’Espanya  de Btt, campions que tenen la seva base d’entrenament a les nostres 

carreteres així com molts ciclistes amateurs i afeccionats  que hem pogut  veure  

qualsevol dia  de  l’any circulant . 

 Aquest  es un col·lectiu a tenir en compte  doncs la orografia de les carreteres que 

envolten el nostre municipi son molt apreciades i conseqüentment atrauen  a  molts  

practicants  d’aquest  esport  a visitar-nos. 

També ens fem ressò del comunicat emès per la Federació Catalana de Ciclisme  amb 

data  20/02 que entre altres consideracions diu : 

Estimem que és imprescindible la col•locació de les senyalitzacions del 1,5 m als 

vorals de totes les carreteres, especialment a la sortida de les poblacions. Cal advertir, 

per senyalització, de la presència de ciclistes a les rutes més freqüentades per aquests 

Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció del 

següent acord: 

1. Instal·lar a l’entrada i sortida de la carretera que passa per al nostre municipi 

de senyals indicatives de la necessitat de deixar  1,5 mts. en l’avançament  d’aquests 

ciclistes, per tal de conscienciar als conductor d’automòbils  que tinguin precaució 

doncs molt probablement es trobaran ciclistes circulant , i així demostrem  la nostra 

sensibilització i suport a aquest esport. 

2. Donar coneixement d’aquesta iniciativa al altres municipis que composen la 

nostra  comarca i als diferents mitjans de comunicació  per tal que ells facin el mateix 

al seu municipi  

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

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

Corporació. 

Intervencions: 



El Sr. Argenter, explica que la proposta surt de la decisió de tots els clubs de la 

comarca d’Osona de demanar a tots els Ajuntaments l’adopció d’aquestes mesures. 

El Sr. Bayarri, pregunta si la sol·licitud es fa perquè l’Ajuntament ho demani als 

organismes competents. 

El Sr. Argenter comenta que es fa perquè els Ajuntaments adoptin les mesures en els 

trams en els que són competents, als altres organismes també se’ls farà arribar la 

petició. 

El Sr. Alcalde contesta que el grup de L’A vota a favor de la proposta, si bé com ha 

dit el Sr. Bayarri, es donarà trasllat d’aquesta proposta als organismes competents de 

la Diputació de Girona i de la Generalitat perquè adoptin les mesures, en les carreteres 

de la seva competència, que afecten al nostre Terme municipal, i pel que fa al tram 

que passa pel nostre municipi es demanarà també la seva autorització.  

El Sr. Bayarri entén que és important aquest tema, com ho són tots els que fan 

referència a la seguretat viària i com ell ha comentat en altres ocasions intentar reduir 

al velocitat dels cotxes en el tram urbà de les carreteres, per la qual cosa demana 

també el recolzament dels grups municipals. 

Per acabar els Regidors discuteixen sobre el civisme de les persones en general i dels 

ciclistes en particular i de les opcions per a fer els avançaments en carreteres estretes 

com les nostres. 

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE 

CREACIÓ D’UN REGLAMENT PER LA COMISSIÓ DE FESTES.- 

Per part del portaveu del grup municipal de CiU   Sr. Ricard Argenter es dóna lectura 

de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple 

Proposta per a la creació de la Comissió Municipal de Festes 

Fins al dia d’avui, l’organització  i coordinació de les festes que es celebren a 

Viladrau  és a càrrec de la Comissió de Festes, comissió integrada per un grup de 

joves emprenedors de Viladrau. Comissió que no té cap tipus de reglament que 

canalitzi les seves funcions, la seva composició, el mandat dels membres que la 

formin, el seu organigrama intern, etc . 

La nostra proposta vol obrir la porta d’aquesta comissió a  la participació  activa de 

totes les associacions  del nostre poble que vulguin participar. 

Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció dels 

següents acords: 

Primer. El govern encarregarà als tècnics municipals pertinents la confecció d’un 

reglament  per la Comissió Municipal de Festes. 

Segon.  Les funcions i els objectius de la nova Comissió Municipal de Festes seran : 



   
 

 

1. Assessorar i canalitzar la participació dels diferents grups i entitats en la         

programació de les festes que se celebraran al Municipi i, especialment, de la Festa  

Major 

2. Participar en l’organització de les festes i aportar idees per millorar la festa. 

3. Coordinar l’actuació dels grups i entitats que actuen a les Festes. 

4. Fer propostes d’actuació al regidor relatives a esdeveniments festius 

5. Qualsevol altre acte festiu que li assigni l’Ajuntament 

Tercer. El reglament es presentarà a aprovació del ple municipal, previ treball amb 

les entitats, associacions, clubs o altres organismes de l’àmbit municipal per tal de 

garantir un procés participatiu que ajudi a confeccionar el millor reglament per a 

tothom. 

La proposta es desestimada, amb el vot en contra de 6 Regidors, els 5  del grup 

municipal de  L’A i del Regidor  d’ERC, i amb el vot a favor dels 2 Regidors de CiU. 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde explica que el grup municipal de L’A hi votarà en contra perquè entén 

que la Comissió és voluntària,  quan es fan reunions es convida a tothom i pensen que 

el jovent, a qui donen les gràcies pel seu esforç, ja fa prou assumint el compromís i la 

responsabilitat que implica estar en la Comissió. 

El Sr. Bayarri no entén quina finalitat es persegueix o què es vol millorar, fent aquest 

reglament. 

El Sr. Argenter, contesta que es vol reglamentar, com es té en la majoria 

d’Ajuntaments una Comissió de festes reglamentada, i obrir-ho a la resta 

d’Associacions. 

El Sr. Bayarri  pensa que la Comissió està oberta a tothom i hi participa qui vol;  no 

pel fet de que hi hagi un Reglament creu que hi haurà més gent, actualment creu que 

tothom que vol ja hi pot assistir. 

El Sr. Alcalde comenta que sempre es demanen voluntaris, i el Sr. Argenter, com a 

membre d’una Associació va assistir a la última reunió que es va fer el passat 

divendres,  i ja es va quedar en la última reunió que es farien reunions periòdiques per 

a cohesionar més la Comissió, però sense perdre aquest caràcter voluntari.  

El Sr. Bayarri comenta que el Reglament li sembla bé però no es poden posar normes 

per a tot, cal tenir voluntat i tenir ganes de col·laborar.  

12 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU SOBRE 

ORDENANÇA QUE REGULI LES SUBVENCIONS MUNICIPALS.- 

Per part del portaveu del grup municipal de CiU   Sr. Ricard Argenter es dóna lectura 

de la següent moció que es sotmet a l’aprovació del Ple 



Proposta per l’ordenança Municipal Reguladora de Subvencions Municipals 

S’ha pogut constatar que l’Ajuntament atorga diferents subvencions econòmiques a 

diferents entitats, associacions, clubs o altres organismes de Viladrau 

El que no hem vist mai és una ordenança que reguli els criteris, terminis, requisits, 

valoració, etc. que serveixen per sol·licitar i concedir les subvencions. Fins i tot en un 

ple recent, en resposta a preguntes formulades, es reconeixia que no existia aquesta 

regulació de l’atorgament de subvencions. 

L’absència d’aquesta ordenança o reglament que reguli les subvencions provoca que 

en el decurs de l’any es donin subvencions , sense criteris previs, el que podria 

generar discriminacions i indefensió a l’hora d’intentar formular alguna reclamació 

Però no pretenem en aquesta moció valorar la justícia de les subvencions atorgades , 

es pretén presentar una proposta que permeti regular en el futur les subvencions,  i que 

la decisió final d’atorgar-les sigui presa per tots els grups municipal del consistori. 

Per això, el grup municipal de Convergència i Unió, proposa al ple l’adopció dels 

següents acords: 

Primer. El govern encarregarà als tècnics municipals referents la confecció d’una 

ordenança que reguli la concessió de les subvencions municipals a entitats, 

associacions, clubs,del poble. Aquesta ordenança serà proposada per ser aprovada en 

sessió plenària dins del primer semestre d’aquest any i poder entrar en vigor per al 

segon semestre del present any. Per facilitar el treball, es poden prendre com a 

exemple els models de pobles veïns o els criteris de la mateixa Diputació 

Segon. L’ordenança regularà la convocatòria pública de subvencions, els terminis per 

a presentar les sol·licituds de subvenció, els requisits indispensables per poder-ho fer, 

les condicions de comprovació exigides en el moment de l’atorgament de la 

subvenció, els criteris de valoració de les sol·licituds, ..., i tots aquells aspectes que els 

redactors considerin indispensable per tenir una ordenança útil, eficient i eficaç. 

Tercer. El reglament o ordenança reguladora es presentarà a aprovació del ple 

municipal, previ treball amb les entitats, associacions, clubs de l’àmbit municipal per 

tal de garantir un procés participatiu que ajudi a confeccionar el millor reglament per 

a tothom. 

Quart. Un cop aprovat, les entitats, associacions o clubs de Viladrau rebran 

l’ordenança o reglament junt amb el model de sol·licitud, especificant de forma clara 

les dates per a presentar-la 

La proposta és desestimada amb el vot en contra dels 5 Regidors de L’A, amb 

l’abstenció del Regidor d’ERC i amb el vot a favor dels 2 Regidors de CiU.. 

Intervencions: 

El Sr. Alcalde vol remarcar que menys mal que el Sr. Argenter, com diu en la 

proposta, no vol entrar a valorar en com es donen les subvencions. Després explica 

que el grup municipal de L’A vota en contra de la proposta perquè en la reunió que es 



   
 

 

va mantenir amb les associacions va sortir aquest tema, i hi era present el Sr. 

Argenter, i es va fer constar que sempre s’han demanat justificants per a poder cobrar 

les subvencions atorgades. En segon lloc no creuen que sigui coherent demanar una 

ordenança que reguli la concessió de les subvencions, quan actualment s’estan 

retallant tant per part de la Generalitat com de la Diputació, i potser també s’haurà de 

fer des del nostre Ajuntament, perquè també hi ha temes molt crítics que necessiten 

una major atenció, per això es va comentar a les Entitats que haurien de mirar 

d’autofinançar-se. 

El Sr. Bayarri, creu que sí que s’hauria de regular, però s’hauria de plantejar de cara 

a les ordenances de 2013, en el moment en què es posin a debat les ordenances per al 

proper any. No creu que ara sigui el moment de debatre aquest Reglament i els 

emplaça per a què ho tornin a presentar a final d’any quan es discuteixi sobre aquests 

temes. 

El Sr. Argenter vol deixar clar que els sembla molt bé que es parli de la problemàtica 

social però els sobta que la Festa Major tingui una desviació de 15.000 €,   

El Sr. Alcalde els pregunta si s’han mirat els ingressos de la Festa Major, i sap 

exactament el què ha costat la Festa Major?  

El Sr. Argenter, diu que un Reglament per a demanar una subvenció el té tothom, per 

a saber en quina data s’ha de presentar la sol·licitud, en quina data s’ha de justificar, 

quins documents s’han de portar per a justificar, etc. A l’Associació a la qual ell 

pertany se’ls va atorgar una subvenció de 150 € i no els hi ha demanat res. 

El Sr. Alcalde, contesta que cada any s’han demanat justificacions, i inclús podria dir 

que alguna associació ha presentat com a justificant tiquets de “bocadillos”. 

El Sr. Argenter, contesta que sí que ells han presentat aquesta factura amb aquesta 

descripció que és producte d’una errada. 

El Sr. Alcalde acaba aquesta discussió perquè creu que ja han quedat prou definides 

les postures de cada grup. 

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.- 

Camp de futbol: 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana que es el que s’està fent al 

Camp de futbol, si s’està engrandint o el què s’està fent. 

El Sr. Alcalde, contesta que es va aconseguir una subvenció de 50.000,00 € de l’1% 

de la recaptació de les quinieles, i es fan les següents obres: arreglar el mur, es canvia 

la valla, es fan desaigües i drenatges i s’arreglen una mica les casetes i es pavimenta 

davant dels vestuaris  i es fa un planejat del camp, que és fins on arriben aquests 

diners més l’aportació municipal, que són uns 17.000 €.     

 

 

 



Pàgina web municipal: 

 

El Sr. Argenter, pregunta: com i  qui gestiona la pagina web de l’Ajuntament. 

 

El Sr. Alcalde contesta que la gestiona la Diputació de Girona.  

 

La Sra. Imma Gómez  informa que s’està dissenyant una nova pàgina web la qual es 

gestionarà directament des de l’Ajuntament, i creu que estarà a punt d’aquí a uns dos 

mesos. La web serà més àgil, amb més apartats relatius a turisme, cultura, etc. Pensa 

que al poder-la gestionar nosaltres directament serà més àgil i ens permetrà tenir-la 

actualitzada amb més facilitat que no ara que es gestiona des de la Diputació. 

 

El Sr. Argenter, demana perquè  en la Web de l’Ajuntament, l’apartat de consulta 

dels plens no esta actualitzat. 

 

Per Secretaria s’informa que actualment tota la informació dels Plens es passa a la 

Diputació que les pengen en un apartat, que també tenim a la nostra pàgina web, que 

es diu ACTUAL. 

 

El Sr. Bayarri, creu que faltaria la part explicativa sobre com arribar als plens de 

l’Ajuntament de Viladrau i això s’hauria de tenir en compte en la nova pàgina web; 

tot i que recordem que els plens es publiquen integrament en la revista El Poble. 

 

El Sr. Cantizano, comenta que a més a més tothom que tingui interès en algun acord 

o en consultar alguna acta pot venir a les oficines municipals i se’ls facilitarà una 

còpia. 

 

El Sr. Argenter demana si es pot posar una entrada a la pàgina web de les mocions 

aprovades i no aprovades. 

 

El Sr. Alcalde contesta que no hi troba cap sentit, quan es pot consultar cada Ple i 

veure les mocions íntegres i si han estat o no aprovades. En el mateix sentit es 

posicionen els Regidors Sra. Imma Gómez i Sr. Bayarri. 

 

El Sr. Argenter diu que ja ho faran des de la pàgina de CiU. 

 

Ordenança de neteja i tancament de solars: 

 

El Sr. Argenter pregunta si s’ha fet servir l’ordenança de neteja i tancament de 

terrenys i solars, des que es va aprovar en data març de 2010. 

 

El Sr. Alcalde contesta que els tècnics ho miren i fan recomanacions en aquest sentit, 

tot i que la Ordenança no obliga sinó que recomana fer servir un determinat material 

per a efectuar els tancament; pel que fa al tancament dels solars regularment s’envien 

avisos als propietaris que infringeixen la norma perquè facin el tancament i 

mantinguin el solar en condicions. 

 

 



   
 

 

Tema Institut-Escola: 

 

El Sr. Argenter: En l’anterior ple de data 9-01 a la pregunta que vaig fer sobre si es 

va fer l’estudi de viabilitat econòmica que va proposar el regidor d’Esquerra 

Republicana Sr. Bayarri en el ple del dia 5 de setembre i que  el senyor alcalde 

contestà que es demanaria a l’ajuntament d’Avinyò si han fet aquest estudi o a altres 

ajuntaments als que els hi hagin concedit, per tal de fer-ho similar. La resposta va ser 

que sí que aquest estudi s’havia fet  i s’havia adjuntat a la documentació enviada a 

ensenyament. Repassada la documentació que es va demanar a la Sra. Secretaria i que 

es va enviar a ensenyament i aquest estudi no hi és. Demana que es doni una 

explicació al respecte. 

El Sr. Acalde contesta que té raó que si bé s’havia fet un estudi aquest no es va 

adjuntar perquè eren pocs nens i els números que sortien ens perjudicaven i es va 

creure que seria millor fonamentar la petició en base a altres argumentacions. 

La Sra. Clopés, Regidora d’ensenyament, afirma que a la vista dels pocs nens que 

teníem es va creure més convenient fonamentar la petició en base a les distancies  i a 

la perillositat de les carreteres. Així mateix si volen saber com està el tema dels 

Institut-Escola ha parlat amb el Departament i l’han informat que actualment estan 

fent la valoració dels instituts-escola, de tots i de seguida que tingui coneixement de  

la seva resolució, ja en donarà compte. 

 

Remodelació CCEN: 

 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana com segueix el tema de la 

remodelació del CCEN   i si ja es té un projecte 

 

El Sr. Alcalde contesta que s’està preparant la licitació de l’actuació a portar a terme 

tant des del programa Viure al Poble com des del Bruixes i Bandolers, aquest últim 

està pendent de l’elecció del gerent que es farà la setmana vinent a Barcelona. El 

projecte també formarà part de la licitació, que ha estat aturada durant un any, perquè  

el govern de CiU, com saben, va aturar el Pla de competitivitat, fins ara que l’han 

tornat a activar, tot i que amb això s’ha perdut un any. En el moment en que es tingui 

el gerent del Pla, començarem tots els tràmits. 

 

Paviment entrada Ajuntament: 

 

El Sr. Argenter, comenta que han observat amb preocupació que el paviment  del 

accés a l’ajuntament s’està fen malbé i  es comença a esquarterar, com es una obra 

molt nova volem saber quelcom al respecte. 

El Sr. Alcalde contesta que els tècnics ja hi estan a sobre i en els propers dies vindrà 

l’empresa que ho va fer per a mirar què es pot fer. 

 

Aparcament municipal: 

El Sr. Argenter, exposa: Aquests últims dies s’ha parlat molt de la plaça, però sobre 

l’aparcament municipal demana què es pensa fer i quants diners s’hi destinaran. 



El Sr. A lcalde respon que de moment no es pot fer rés més a l’aparcament perquè en 

primer lloc la subvenció es destinarà a la remodelació de la Plaça, segons es va 

acordar pel Ple, i en segon lloc cal tenir els terrenys a expropiar en les condicions 

necessàries, per tant el que s’hi farà, de moment, es el manteniment que es necessiti. 

Moció per la independència: 

El Sr. Argenter, manifesta que el grup municipal de CiU vol comentar un fet que es 

va donar a l’últim ple sobre la Moció per l’adhesió de Viladrau a l’associació de 

municipis per l’independència: El grup de CiU va entrar la moció per Registre  en 

data 28 de desembre   i l’equip de govern, al ple, presenten la mateixa moció i alegen 

que tenien un escrit de l’alcalde de vic  demanant la adhesió de Viladrau en data 3 

d’octubre. Si es presenten dues mocions, aquestes han de sortir al Ple. 

El Sr. Alcalde li demana si van aprovar el Ple o no? Contestant els Regidors 

afirmativament. Continua el Sr. Alcalde, manifestant que ho havien de dir en el 

mateix Ple i no hi hauria hagut cap problema, però no es pot dir ara a “toro pasado”, 

demana que si us plau es llegeixin les actes i en el moment de l’aprovació manifestin 

el què creguin que s’ha de rectificar, i no hi haurà cap problema, però no ara.  

 

El Sr. Argenter comenta que hauria estat més correcte que en el moment de rebre la 

moció, l’equip de govern els hi hagués dit que ja la tenien i ells l’haurien retirat. 

 

El Sr. Alcalde contesta que això ho haurien pogut fer igual, però a més a més si 

volguessin arribar a consensuar propostes el que haurien de fer és venir abans del Ple i 

parlar-ne, no anar només al despatx de Secretaria, sinó parlar-ne amb l’equip de 

govern, i si hi hagués diàleg no hi hauria cap problema. 

 

El Sr. Bayarri, manifesta que l’important és que es va aprovar.  

Pla únic d’obres i serveis: 

El Sr.Argenter, exposa als reunits, que aquest mati han estat a Governació reunits 

amb la Subdirectora general de Cooperació Local  per tal de saber quelcom sobre el 

PUOSC 2012 i el canvi  demanat  pàrquings/ plaça i els ha fet saber que aquest canvi 

està aprovat, també han estat parlat , sobre els terminis de pagament de la subvenció 

també sobre els terminis d’adjudicació i han estat parlant sobre el nou PUOSC  

2013/2015 i sobre el nou reglament que regirà aquest  nou PUOSC  que serà molt 

estricte  en matèria de obres de remodelació  i també han estat parlant sobre el tema 

CCEN  sobre la subvencions FEDER , sobre el programa viure el poble  etc,  han 

pensat que tota aquesta informació la faran arribar properament a tot el poble per que 

estiguin ben informats. 

El Sr. Alcalde, lamenta que sempre s’hagi d’anar en paral·lel, ja que com els deu 

haver dit la Sra. Directora, ell com Alcalde també ha anat a una reunió amb altres 

Alcaldes a Governació, aquesta setmana, i lamenta la imatge que deuen donar quan 

veuen que per una part l’Alcalde va ha parlar d’uns temes i a continuació el grup de 

l’oposició hi va pel seu compte, tant en temes oficials de la Generalitat, com de la 

Diputació com inclús de l’oficina de correus, és realment lamentable que actuem com 

dos ajuntaments, això és absurd, pensa que el què falla no és la comunicació, ja que 



   
 

 

com ha dit sempre, tant el Sr. Tordera com el Sr. Argenter com a Regidors de 

l’Ajuntament tenen les portes obertes per a venir a demanar la documentació que 

necessitin, i des de l’Alcaldia ha de dir que el Sr. Tordera només va venir una vegada 

i no ha tornat més.  

El Sr. Tordera contesta que en el tema de correus no han intervingut per a res. I si no 

s’ha vingut més a l’Ajuntament, l’equip de govern sap perquè va ser i no vol remenar-

ho més. 

Aparcaments: 

A continuació es discuteix sobre el tema dels aparcament per part dels vehicles dels 

càrrecs electes i de l’auxiliar de policia local, reconeixent la majoria dels presents que 

no sempre s’actua amb la diligència que els hi és exigible. 

Reforma Plaça Major: 

El Sr. Alcalde informa que després de la consulta popular efectuada als veïns del 

Municipi sobre les opcions proposades per a les obres de Reforma de la Plaça Major, 

el resultat ha estat el següent: 

Vots emesos...................... 223 

Opció 1 proposta serveis tècnics municipals...................    59 vots 

Opció 2 proposta arquitecte Sr. Carles  Alberich............    32 vots 

Opció 3 proposta arquitecte Sr. Claudi Martínez............  125 vots 

Vots nuls: 6    i       vots en blanc: 1 

                                                                                                            

El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, constata que si s’escull la 3ª opció, 

hauran de tenir en compte que l’obra pujarà 200.000 € més.  

El Sr. Alcalde, contesta que es respectarà l’opció escollida pels votants i que 

s’intentarà buscar totes les subvencions que siguin possibles, i si no es farà en fases, 

mirant que es faci bé i que no ens tornem a equivocar. 

El Sr. Bayarri, pregunta si es pot incloure en el nou PUOSC.  

El Sr. Alcalde, contesta que caldrà veure quines són les bases i si es pot demanar una 

segona fase, ja es veurà. 

Recolzament dia internacional de les dones: 

La Regidora Sra. Míriam Clopés, demana als Regidors si han rebut la declaració 

institucional del Govern de la Generalitat sobre el dia internacional de les dones, que 

els va enviar per mail, i a la contesta afirmativa dels presents, pregunta si s’adhereixen 

a aquesta declaració institucional. 



Els reunits, per unanimitat, donen suport a la Declaració institucional del Govern de la 

Generalitat sobre el 8 de març, dia internacional de les dones. 

Font de les Delícies: 

El Sr. Argenter, demana si està totalment solventat el tema de la font de les Delícies. 

El Sr. Alcalde, contesta que sí que els últims anàlisis ja van sortir correctes i s’ha 

notificat al Grup de Defensa del Ter, demanant-los que en facin el mateix ressò que 

van fer en el seu dia. 

Inflables: 

El Sr. Bastias, en relació a la petició formulada per l’Ampa de l’Escola pública els 

Castanyers,  sobre les possibilitat d’obtenir uns inflables va cuidar-se’n i ho demanà a 

la Mancomunitat, que li van dir que  no n’hi havien però a continuació va saber que 

també hi va trucar el Sr. Argenter, com a membre de l’Ampa, i, es clar, li va saber 

greu que no es fiés de que ell ja se’n cuidava. 

El Sr. Argenter, diu que no és això, sinó que ell estava malalt i va rebre un correu de 

la filla del Sr. Bastias, on li deia que ell ja ho demanaria a la Junta de Residus, però 

com que a la pàgina web no ho va veure clar, per això hi va trucar per demanar-ho i 

aclarir-ho després amb la filla del Sr. Bastias. 

El Sr. Bastias, diu que cada any es demanen a la Manco, encara que vinguin de la 

Junta de Residus, però aquest any només se’n va trobar un a la Diputació de 

Barcelona, que era tan gran que no hauria entrat al Poli. Però el que li sap greu és que 

si li demanen que ell se’n cuidi no se’n refiïn, quan ell sempre se’n ha cuidat.  

Contesta al Grup Municipal de CiU: 

Sr. Alcalde: 

“Com ja m’esperava els Srs de Ciu no han rectificat el seu comportament i no tant 

sols no s´han disculpat per las afirmacions tant desagradables sobre la meva persona 

en el passat ple tractant-me de mentider, sinó que es dediquen a afirmar lo contrari 

arreu on van. 

Em vull referí sobre el tema que estan pregonant a diferents llocs i administracions 

que no els tenim per res i que no els deixem participar i això no es cert  i ho volem 

demostrar, avui ni haurà una primera mostra. 

Ja vaig deixar clar  en el anterior Ple que ens varem reunir amb ells per tal de fer el 

pressupostos conjuntament i fer-los participar i, no ho varen acceptar dons varen venir 

amb condicions de que volien dues carteres i no se quantes coses mes i que sinó els 

concedíem això marxaven. 

Vull donar a conèixer que el document entrat i llegit a l’últim Ple per el Sr. Argenter 

no es el que varen portar en aquell moment  de la reunió demanat el “oro i el moro”, i 

han canviat l’escrit i argument, el perquè no el sabem, suposo que es varen adonar que 

estaven equivocats  i es retrataven si l’entraven:  per això a avui ni jo ni els meus 



   
 

 

companys podíem aprovar el acta del ple anterior  i ens hem abstingut: així no es 

manera de fer les coses. 

Vull ser breu i clar, vostès em van tractar de mentider en el últim Ple jo no els faltaré 

al respecte nomes els dic que siguin sincers amb la gent de Viladrau. 

El Sr. Tordera sempre deia que havíem de treballar plegats i units perquè no es així? 

Tant dolgut està? 

Nosaltres els cridem per treballar i ells no volen perquè no acceptem les seves 

imposicions i després diuen que els deixem de banda, escriuen cartes com aquesta 

(referent a una circular de CiU sobre les subvencions atorgades a les entitats locals) 

per tal de confondre a la gent i només amb ànim de crear conflictes i desunions inclús 

entre les associacions; i la prova és que es presenta a una reunió de las associacions 

amb aquesta carta i que l’han enviat a gran part de la població. 

Vostès prediquen allò que no volen fer ni tenen intenció. Així ha estat sempre, i al 

final  la gent acaba sabent la veritat. 

I vostè Sr. Tordera em defrauda cada dia més ho sento no me l’imaginava amb 

aquesta faceta tot i que m’havien avisat. 

Em fa una trucada un bon dia i em diu que sap que jo he anat a la Diputació i que el 

Sr. President de la Diputació li ha dit que si vull alguna cosa tinc que passar primer 

per vostè, jo en aquell moment ja el vaig respondre molt contundentment però a més 

sense creure-me’l, es clar. 

Com es poden pensar he pogut contrastar que això no es així, nomes faltaria, com 

poden comprendré seria totalment contradictori que el President de Diputació digues 

això ni ell ni cap càrrec polític coherent. 

No ni ha prou que sempre ens estant treien el tema de la carretera de la Fullaca. Què 

com els he dit tantes vegades que varen fer durant 12 anys? 

Quant s’assabenten que un company del seu partit ens està ajudant per a tenir una 

reunió amb el Sr. Matas per pressionar sobre aquet tema vostè Sr Tordera li montà un 

espectacle a la seu de CIU,  a Vic, de “Perquè ens ajuda “ i jo em pregunto? 

 Sr. Tordera ha canviat? Ja no vol treballar per Viladrau?  

I a més a més ha d’anar en contra dels projectes positius del poble?, perquè li recordo 

que aquesta carretera està adjudicada a una empresa que nomes falta que la 

Generalitat digui endavant i tingui el pressupost. I jo segueixo tenint reunions tant 

amb Generalitat com amb Diputació i sense vostè amb, un bon company, alcalde de 

CIU i tirarem endavant. 

 Volen o no volen que la carretera segueixi endavant i es concreti? 

Ho potser encara volen tallar l’Eix Transversal com proposaven quant no governava 

CIU a la Generalitat per que ens fessin cas  o això ara també ha canviat? 



També rebem la visita del delegat del govern a les comarques centrals Sr. Jordi Bulto 

i el que fan es esperar-lo a la entrada del ajuntament, a fora, sense convidar-lo a entrar 

i dir-li també un seguit de temes i aspectes  que no s’ajusten a la realitat. 

També intenten confondre em el números i despeses de la festa major i festes així 

com confondre a las associacions  portant i fen us de aquesta carta amb números i 

afirmacions que no se ajusten a la realitat em el únic objectiu de posar-nos en contra a 

tothom i  torno a dir em sap greu però aquesta es la manera com actua CIU a Viladrau 

i els faig saber que els seus superiors de partit estant assabentats del que estant fent a 

Viladrau i que es un poble  majoritàriament convergent i  així es va veure en las 

eleccions de la Generalitat i aquesta postura de vostès no fa cap be al partit i seguiré 

informant de les seves males actuacions. 

Jo també tinc entrades al  partit de CIU i al Govern es evident….amb una avantatge 

amb aquet Govern i amb els anteriors no em caso amb cap, faig política de municipi a 

mi m’interessa Viladrau i la seva gent no me interessa cap partit. 

Seguidament volem presentar els següents números de la festa major del 2011 

pressupost i cost final i les festes  deixant clar a més a més que falta una subvenció del 

2011 que ens ha d’arribar el 2012 per un error del personal administratiu de la 

ajuntament  va entrar un dia tard la sol·licitud el qual vull disculpar per que això pot 

passar tenim molts temes i tots cometem errors. 

Però a més veurem els anys del Govern de CIU per ser totalment transparents. 

Ja saben i he dit sempre que soc persona de no voler conflictes ni jo ni els meus 

companys  i de mirar endavant però vostès mateixos ens ho posen difícil i tenim que 

tirar enrere i defensar la nostra postura i demanar explicacions a CIU. 

Pressupostos festa major de any anteriors  amb Govern de CIU. 

Any 2002 pressupost....9.015,18 €.           Cost... 14.807,30 €.    

Any 2003 pressupost....10.000,00 €.         Cost.... 16.484,11 €.             

Any 2004 pressupost....24.000,00 €.         Cost.... 23.470,00 €. 

Any 2005 pressupost....25.000,00 €.         Cost.... 27.370,00 €. 

Any 2006 pressupost....30.000,00 €.         Cost.... 39. 473,00 €. 

Amb això tothom creu que fa la Festa Major el millor possible. 

Pressupostos festes major dels anys amb L´ Alternativa. 

Any 2011 pressupost....35.000,00 €.         Cost....42.840,00 €   Ingresos 10.582,01 €  

Números  de subvencions a las associacions de anys anteriors i números del 2011. 

1.- AJUDES AMICS DEL MONTSENY PREMI LITERARI: 

2005. (govern de CiU).................................................................................2.025,00 €. 



   
 

 

2006   ............................. ........................................................................... 1.925,00 €. 

2007 (govern de L’A)............................................................................. 2.250,00 €. 

2008 ......................................................................................................... 2.300,00 €. 

2009 .........................................................................................................  1.000,00 €. 

2010 ..........................................................................................................  1.500,00 €. 

2011 .....................................................................................................  1.501,20 €. 

També vull remarcar principalment que els Amics del Montseny han aportat molt a 

Viladrau culturalment i si podem seguirem col·laborant, tot i que com es veu ja a 

partir del 2009 es va abaixar l’ajuda, per les dificultats econòmiques que ja teníem, 

però volem agrair al Sr. Campañà la seva tasca al capdavant d’aquesta associació. 

També parlarem de les ajudes a altres entitats, com el Consell Empresarial, que s’ha 

fet una ajuda important per tal de donar una empenta a les iniciatives que proposaven 

i que han culminat amb unes actuacions per a promocionar el poble, i cal felicitar-los. 

Jo he sortit cada nit, i hi ha gent que encara no els he vist, per tant demano que primer 

es col·labori i després es critiqui. 

2.- AJUDA CONSELL EMPRESARIAL. 

2011..........................................................................................................  1.100,00 €. 

3.- AJUDA CASAL D´AVIS.  

2011........................................................................................................       890,00 € 

4.- AJUDA AGRUPACIO SARDANISTA: APLEC SARDANISTA 

2011..........................................................................................................  2.411,41 €. 

5.- AJUDES ENTITATS 2011: 

PARRÒQUIA DE VILADRAU ...............................................................     300,00€. 

AMPA - SANT JORDI .....(Pagat a Josma Jardins)..................................     494,00€. 

VILADRAU EDUCACIÓ ( Alumnes escola Els Castanyers).................      622,73€. 

EDUCA CASAL D’ESTIU......................................................................      520,43€. 

SOCIETAT DE PESCADORS.................................................................      150,00€. 

ELENA CARDENAL VILA D´ART ( Exposició artistes de Viladrau) ..     150,00 €. 

GANDULS BTT.......................................................................................      150,00€. 

ASSOCIACIO EXCURSIONISTA...........................................................     150,00 €. 



FUNDACIÓ VINCLES ............................................................................     150,00€. 

Ja sabem que són subvencions petites, però cada vegada es fa més difícil donar 

subvencions considerant els ingressos de què disposem, no podrem donar subvencions 

a tothom, les associacions s’hauran de mirar d’autofinançar, en aquests temps. 

I ara és molt fàcil dir que s’hauria de donar, però en aquests moments no es poden 

anar regalant subvencions, per tant abans d’escriure cartes com aquesta, haurien de 

mirar-s’ho sabent que vostès han governat molts anys i aleshores eren uns temps i ara 

en son uns altres. Enviar aquestes cartes ara és molt desagradable i diu molt poc a 

favor de vostès. 

Senyors de CIU  crec que amb aquesta actitud ni els seus votants han d’estar-hi 

d´acord; vostès estant intentant perjudicar al poble i la veritat Sr, Tordera tot allò de 

que vostè podria obrir portes i sinó no faríem res aquets anys, sento dir-li o, millor dit, 

menys mal que no es la impressió que tinc fins ara des de els diferents departaments 

del Generalitat , ( afortunadament totes les persones que treballen des de els diferents 

departaments de CIU no son com vostès) per sort repeteixo, nomes faltaria. 

Miri, vostè es va empadronar fa un any a Viladrau, fins ara que va voler ser alcalde 

havia renunciat a Viladrau i si vol que ara la gent  l’accepti sigui coherent i honrat 

amb els seus actes envers Viladrau sinó ho te difícil la gent està com pot veure molt  

ben informada, no es com abans i, Viladrau no es Vic  i las coses s’acaben sabent. 

Nosaltres seguirem treballant per Viladrau sense parar i els convidem a vostès que 

també ho facin i deixem la política de veritat dons això es per les grans capitals  i en 

els pobles petits no funciona.” 

Urbanització Les Guilleries: 

El Sr. Alcalde informa que la Junta de Conservació del Sector I de les Guilleries vol 

iniciar un procés contenciós contra l’Ajuntament, i així ho van manifestar en 

l’assemblea celebrada fa uns dies. Per aquest motiu, tot i que es van comprometre a 

col·laborar amb l’entitat, segons es va posar en el pressupost municipal, amb una 

quantitat de 6.000 €, ara creuen que es millor reservar-los per a fer front als recursos 

que s’interposin. 

També en la mateixa reunió es va parlar d’una urbanització que es va fer a Ripoll, i 

que segons la Junta de Conservació costava molt menys que la que s’ha aprovat per 

adequar la de la Urbanització Les Guilleries. Bé, doncs, s’ha constatat que és una 

urbanització amb 50 habitatges que no han soterrat les línies i que ha costat 2.900.000 

€. Per tant no tenen raó quan diuen que és més econòmica. 

Varis: 

El Sr. Argenter, en relació a les subvencions a les Entitats, comenta que s’han limitat 

a donar la informació que li han donat des de l’Ajuntament sobre les subvencions que 

s’han donat a les Entitats, i aquesta és la informació que ha donat. 

El Sr. Alcalde diu que l’ha maquillada. 



   
 

 

El Sr. Argenter, diu que no és cert, sinó que n’ha parlat també amb la Regidora Sra. 

Gómez, i coincidia amb la que li havien donat des de les oficines. Ara si vostès posen 

les ajudes donades a la parròquia les posen en una altra partida, aleshores potser si que 

caldria fer un reglament per clarificar com es donen, a qui i com. 

El Sr Alcalde, contesta que ho posem en partides similars a les que es posaven quan 

vostès governaven, es pot millorar però bàsicament és igual, i que amb tants anys 

encara no sàpiga que hi ha diferents partides al pressupost. 

El Sr. Argenter acaba dient que la carta no està feta amb ànim de crear polèmica sinó 

amb ànim d’informar. 

El Sr. Bayarri, quan es va parlar de les subvencions en el Ple en què s’aprovaven els 

pressupostos, podia dir o demanar el què volia. 

El Sr. Alcalde acaba dient que la informació l’havia de contrastar, abans de publicar-

ho. 

Per últim el Sr. Argenter, diu:  

1.- Que el grup municipal de CiU, segueix creien que la afirmació que va fer publica 

vostè sobre el cost de reparació del terra de la plaça es falsa m’entrés vostè no 

demostri el contrari 

2.- També li volia recordar que el passat dia 18 de Novembre en la reunió preparatòria 

dels pressupostos 2012 vostè en aquesta mateixa sala   com a portaveu del grup 

municipal  de l’alternativa va dir que jo deia tonteries als plens , es a dir vostè hem va  

tractar de tonto, afirmació del tot reprovable i fora de lloc , i que no val la pena 

discutir doncs penso que el poble sabrà jutjar si es veritat o  es una altre falsedat 

Ara be Sr. Alcalde, aquest regidor que li parla, regidor de convergència i Unió,  com a 

regidor que soc  la seva persona dins d’aquesta sala de plens em mereix el màxim 

respecte,  perquè m’agradi o no vostè es el meu Alcalde  i a mi m’han ensenyat  a 

respectar a les persones sigui quin sigui el seu color de pell, la seva nacionalitat  o el 

seu color polític i es veu que ha vostè no. 

El Sr. Alcalde, contesta: 

Que el Sr. Argenter el va tractar primer de mentider i ell no el va tractar de tonto, sinó 

que li va dir que portava tonteries als plens i aquesta va ser la reflexió que també li va 

fer al Sr.Tordera.  

I el que diu que no falta mai al respecte no és veritat sinó que és vostè, que sempre 

falta al respecte perquè no em deixa ni parlar, i aquí s’ha acabat perquè vostè ja ha 

tingut dret a rèplica. 

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

21’30 hores,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


