
  
 
 
    

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 2 DE MAIG DE 2011 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: Exp. 45/2011 
Data: 02/05/2011 
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens 
 
Assistents 
Alcalde 
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A) 
 
Regidors: 
Sr. Manel Bastias i Rosell (L’A) 
Sra. Arola Campañà Barceló (L’A) 
Sr. Albert Roquet i Estorch (CiU) 
Sr. Josep Bellvehí Sàenz  (CiU) 
Sr. Josep Mª Vinyeta Puntí (CiU) 
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC) 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 
A Viladrau, essent les vint hores del dia dos de maig de dos mil onze, 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, el Sr. Alcalde obre la sessió entrant en el debat dels següents 
punts de l’ordre del dia: 
 
 
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR. 
 
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals, aprovat 
per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun membre de 



la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió ordinària de 3 de 
gener de 2011, que s’ha distribuït amb la convocatòria. 
 
El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, comenta que el punt nº 5 de l’acta no queda prou clar 
que es va acordar retirar-lo del Ple. Per la qual cosa s’acorda modificar-ne la redacció 
que queda com segueix: 
“ La proposta de retirar el punt de l’ordre del dia, és aprovada per unanimitat” 
 
L’acta s’aprova per unanimitat amb aquesta modificació. 
 
 
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 33 a 55 de 2011). 
 
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, en relació al Decret en que s’aprova la 
contractació del personal que farà les tasques d’informació del parc natural, comenta 
que troben a faltar que no s’hagi fet concurs o que com a mínim no s’hagi publicat 
perquè si podessin presentar altres persones, no per res perquè s’ha fet així durant molt 
temps,  sinó perquè així s’hi podrien presentar altres persones. 
 
El Sr. Alcalde contesta que com diu el mateix Sr. Roquet, així s’ha fet durant molt 
temps, inclús ho va fer durant anys el pare d’un Regidor i mai es va dir res, sinó que fins 
que ell no va dir que ho volia deixar es va mantenir el contracte, quan el Sr. Busquets va 
dir que ja no podia continuar,  aleshores es va trucar per telèfon a varia gent del poble 
fins que finalment dues persones es van oferir per a fer aquesta feina. Ara bé si sembla 
que s’obri una convocatòria més amplia, no hi ha cap problema. 
 
El Sr. Roquet comenta que aquesta observació es fa ara perquè la situació ha canviat i 
si fins ara era difícil trobar gent per a fer aquesta feina, ara potser s’hi apuntarien més 
persones. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es tindrà en compte en properes convocatòries. 
  
 
3. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.-  
 
Pla de competitivitat turística “Bruixes i Bandolers”: 
 
El Sr. Roquet, del grup municipal de CiU, demana com ha acabat el tema del Pla de 
competitivitat turística “Bruixes i Bandolers” que en l’últim ple van dir que s’havia 
desestimat el projecte.  
El Sr. Alcalde contesta que d’aquest tema en volia parlar perquè tal i com consta en 
l’acta de l’últim ple, que s’acaba d’aprovar,  el que ell va dir va ser que s’havia rebut un 
correu d’un tècnic del Departament de planificació turística de la Generalitat en que es 
manifestava que degut a les limitacions pressupostàries del departament durant l’any 
2011 no s’iniciava el projecte de competitivitat turística, no és que s’anul·lés sinó que 
no s’iniciaria aquest any. Però tot i que es va dir d’aquesta manera en el Ple, els ha 
sorprès que han sortit alguns escrits en que es diu que s’ha perdut el projecte. Per tant 
cal desmentir aquests rumors, quan en aquests moments només tenim aquest correu 



  
 
 
    

electrònic d’un tècnic, i el proper dia 6 de maig tenim una reunió al Departament de 
Turisme de la Generalitat en que previsiblement es clarificarà aquest tema. 
El Sr. Roquet pregunta si a dia d’avui tenim cap confirmació sobre el tema. 
El Sr. Alcalde contesta que a dia d’avui aquest Ajuntament només té aquest correu 
electrònic d’un tècnic en que es diu exactament el que es va dir en la sessió anterior, per 
això esperen que en la reunió del proper dia 6 de maig es clarifiqui la postura del 
departament.  
 
Vivendes protecció oficial: 
 
El Sr.Roquet, del grup municipal de CiU, demana com està el tema de les vivendes de 
protecció oficial, ja que tal i com va manifestar en l’últim Ple havia sortit una 
informació que deia que no es farien aquestes vivendes.  
El Sr. Bastias, del grup municipal de L’A, contesta que n’ha parlat amb els 
representants del Consell Comarcal, el Sr. Munmany i l’arquitecte,  i li han dit que no hi 
havia cap problema i que tot tira endavant, ara bé tot ha de fer el seu curs i no es pot 
pretendre que avui s’aprovi i demà comenci.  
El Sr. Roquet demana, doncs com és que es publiqués un article al 9 Nou que deia que 
aquestes vivendes no es farien.  
El Sr. Bastias contesta que ni el Sr. Munmany ni ell mateix han vist aquest escrit i per 
tant no poden dir d’on ha sortit, el cert és que la tramitació segueix el seu curs i per tant 
poden estar tranquils. 
 
Trasllat del camp de futbol: 
 
El Sr. Roquet pregunta si des de l’Ajuntament s’ha notificat al jovent del poble sobre el 
possible trasllat del camp de futbol als terrenys anexes al Torrent.  
El Sr. Alcalde contesta que no s’ha fet cap reunió per aquest tema, s’han fet comentaris 
sobre si es pot fer aquí o en algun altre lloc però no hi ha res mes. 
El Sr. Bastias contesta que, com ja va dir, s’ha fet una sol·licitud a Madrid per a 
demanar ajuda pel camp de futbol i això ha provocat alguns comentaris com si es més 
barat canviar-lo de lloc o fer els murs que s’haurien de fer per a tenir el camp 
reglamentari. 
 
Aplec comarcal de la Sardana: 
 
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, fa un petit comentari sobre el fulletò que 
s’ha fet de l’Aplec comarcal de la Sardana, doncs segons recorda,  des de l’Agrupació 
sardanista de Viladrau, es va enviar un escrit per a que s’inclogués com una salutació i 
des de l’Ajuntament es va dir que era difícil d’incloure per una qüestió d’espai, i tal com 
ha quedat al final hi cabia de sobres tal i com demostra.  
El Sr. Alcalde contesta que no es va incloure l’escrit de l’Agrupació no només per una 
qüestió d’espai, que també, doncs ara sembla que hi cap però quasi bé no es llegeix, 
sinó també perquè hi ha altres entitats que també hi han col·laborat, com el jovent del 
poble, etc, i no totes hi podien posar un escrit. Després es va donar l’oportunitat de que 
es publiqués l’escrit a la Revista El Poble, i així es va fer i pensa que va quedar prou bé. 



El Sr. Vinyeta entén que per lògica, si es tracta d’un aplec de sardanes i l’agrupació 
sardanista de Viladrau, que hi ha col·laborat moltíssim en la seva difusió i muntatge, i 
que porta molts anys donant-la a conèixer, ara digui que també s’hi haurien d’incloure 
escrits del jovent i d’altres entitats, li fa molta gràcia, quan evidentment en aquests i 
altres actes sempre hi ha moltes entitats que hi intervenen però ningú es planteja, quan 
el jovent  fan un ball al pavelló, que l’agrupació sardanista pengi una pancarta i és 
també un ball, per això creu que el comentari del Sr. Alcalde no s’escau en aquest tema. 
El Sr. Alcalde contesta que bàsicament era un problema d’espai tal i com els va dir el 
maquetista, però de tota manera, també vol deixar clar que el Sr. Vinyeta com a 
President de l’Agrupació Sardanista, tampoc a assistit a totes les reunions, ell com 
Alcalde sí que hi ha assistit, i pot dir que des de l’Ajuntament s’ha treballat molt, com 
molta altra gent que potser tampoc hi surten identificats per això li sap greu que s’hi 
vulguin veure altres intencions. 
El Sr. Vinyeta manifesta que no li agraden els comentaris de que des de l’Ajuntament 
s’hi ha treballat molt i des de l’Agrupació s’ha col·laborat, li sembla que això no és ben 
bé així, sinó que des de l’Associació també s’ha treballat. 
La Sra. Campañá, Regidora de Cultura, comenta que el programa de l’Aplec la única 
que l’ha fet és ella, doncs tot i que el Sr. Vinyeta es va oferir per ajudar, no ho ha fet, i 
que s’ha trobat havent-ho de fer ella sola. 
El Sr. Alcalde manifesta que li sap greu que no hagi pogut sortir aquest escrit però que 
ja es va intentar solventar publicant-ho a la Revista i ara no voldria que això enterbolís 
una festa que hem de procurar que surti el més bé possible.  
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 21 
hores quinze minuts,  aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico. 


