ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 5 DE SETEMBRE DE 2011

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 69/2011
Data: 05/09/2011
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. Josep Maria Vinyeta Puntí (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 setembre 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 EXTRAORDINÀRIA 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 extraordinària de 8
de juliol de 2011, que s’ha distribuït amb la convocatòria.
L’acta s’aprova per unanimitat.
2. DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple fins
a la data (Decrets 56 a 100 de 2011).
3.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
PER A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL CURS 2010-2011.Vista la resolució de la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de 20
de juliol de 2011, per la qual s’atorguen subvencions a determinades corporacions locals
titulars de llars d’infants, per al curs 2010-2011, per la qual s’atorga una subvenció de
23.400,00 € per a la Llar d’infants municipal Les Paitides, de Viladrau,
Es proposa als reunits l’adopció del següent ACORD:
- Acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, per a la Llar d’infants municipal de Viladrau, per al curs 2010-2011, per un
import de 23.400,00 €.
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
membres de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Alcalde comenta que hi ha hagut una rebaixa en la subvenció de 3.600 €, atès que
fruit de les disponibilitats pressupostàries del govern s’ha aplicat el mòdul de 1.300 €
per alumne front dels 1.500 € aplicats els anys anteriors.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE VILADRAU
“SISMICAT”.Vist el pla de protecció civil “Sismicat”formulat per aquest Ajuntament i elaborat pels
Serveis tècnics del Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb el Decret 210/1999, de 27
de juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació
dels plans de protecció civil municipals,
Els reunits, per unanimitat dels presents, que representen la majoria absoluta dels
membres de dret de la Corporació, adopten el següent ACORD:

Primer.- Aprovar el pla de protecció civil “Sismicat” elaborat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal d’Osona.
Segon.- Trametre el text validat als Serveis Territorial del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, sol·licitant-ne la seva homologació per la
Comissió de protecció civil de Catalunya.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES DE REFORMA A
LA PLAÇA MAJOR.VIST el projecte d’obra ordinària titulat « Obres de reforma a la Plaça Major», redactat
pel arquitecte Sr. Carles Muñoz Castellote.
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article
107 de la Llei 30/2007, de 30d’octubre, de contractes del Sector Públic(en endavant,
«LCSP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant,
«ROAS»)
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2
del RD 1627/1997;
ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i la de protecció contra incendis;
ATÈS que el pressupost d’execució del projecte (233.043,57 €) posat en relació amb els
ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de la
Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 264.1.a)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant,
«LMC»);
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «
Obres de reforma a la Plaça Major», redactat per l’Arquitecte Sr. Carles Muñoz

Castellote, amb un pressupost d’execució per contracte de 274.991,41 €, dels quals
41.947,84 es corresponen a l’IVA.
Segon.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta
dies, a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler
d’anuncis de la casa consistorial.
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de
L’A i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3 Regidors de CiU.
Intervencions:
El Sr. Alcalde explica que en el PUOSC de l’any 2012 estava inclosa l’obra de
“Condicionament de la zona per aparcament públic i zona verda”, però, tal i com ja es
va parlar també amb la resta de grups polítics, degut a la inviabilitat d’aquest projecte,
tant pel que fa a les dificultats per a la disposició dels terrenys de propietat privada, com
pel que fa a les dificultats per a garantir-ne el seu finançament, és una obra que puja més
de 800.000 €, i la subvenció concedida és de 200.000, es va proposar d’efectuar un
canvi d’obra.
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 o 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 PUOSC 2012.
En aquest moment es presenta el projecte inicialment redactat pels tècnics municipals,
el qual s’exposarà als veïns en una reunió que tindrà lloc el proper dissabte dia 17 de
setembre, a Can Sià, on s’escoltaran totes les propostes amb la finalitat de que el
projecte definitiu sigui un projecte consensuat per tots.
El Sr. Vinyeta, del grup municipal de CiU, comenta que segons ells havien entès el
canvi d’obra, segons es va parlar en aquella reunió, passava per efectuar les reparacions
de la Plaça, però també per arreglar l’aparcament municipal, amb un pressupost d’uns
100.000 € per cadascuna, i d’aquesta última obra no n’ha parlat.
El Sr. Alcalde, comenta que s’havia parlat d’uns 90.000 € per l’aparcament, però degut
a que el pressupost de l’obra de la Plaça, ja puja més dels 255.000 que cal invertir per a
no perdre la subvenció del PUOSC, que arriba fins a un 80%, les obres de reparació de
l’aparcament s’inclourien en la subvenció que cada any atorga la Diputació de Girona,
per a obres municipals.
El Sr. Bayarri, del grup municipal d’ERC, pregunta si es té el projecte de les obres a
efectuar a l’aparcament. El Sr. Alcalde contesta que encara no s’ha fet però que
bàsicament es tractaria de posar-hi una primera capa d’asfalt.
Finalment, el Sr. Vinyeta, manifesta que el grup de CiU vota en contra de la proposta
formulada per l’equip de govern, bàsicament perquè consideren que és molt més urgent
i necessari arreglar el Passeig 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 si potser també inclourehi d’enquitranar el pàrquing del pavelló.
El Sr. Alcalde, contesta que aquesta és una obra que també tenen en ment, doncs des
que ells van asfaltar el Passeig Farigoles ja no s’hi ha fet res més, i ara creuen que

caldrà prioritzar-la en el proper PUOSC, doncs encara queda un any per a què entri en
funcionament la nova Escola; de moment pensen que és més urgent arreglar la plaça,
que també és una obra que beneficia tots i que cada any comporta unes despeses d’uns
10 o 12 mil euros.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’URBANITZACIÓ
SECTOR I – LES GUILLERIES: OBRES D’ADEQUACIÓ, REPARACIÓ I
MILLORA.VIST el projecte d’urbanització Sector I – Les Guilleries: Obres d’adequació, reparació
i millora, redactat pel arquitecte Sr. Carles Muñoz Castellote.
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi
són aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article
107 de la Llei 30/2007, de 30d’octubre, de contractes del Sector Públic(en endavant,
«LCSP») i els articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats
locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant,
«ROAS»)
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2
del RD 1627/1997;
ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i la de protecció contra incendis;
ATÈS que el pressupost d’execució del projecte (2.531.570,63 €) posat en relació amb
els ingressos ordinaris del pressupost municipal, determina la competència del Ple de la
Corporació, amb vista a l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 264.1.a)
de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant,
«LMC»);
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per
un període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’urbanització Sector I – Les Guilleries:
Obres d’adequació, reparació i millora, redactat pel arquitecte Sr. Carles Muñoz
Castellote, amb un pressupost de 2.531.570,63 euros, més 455.682,71 € d’IVA.

II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies,
a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de
la casa consistorial.
La proposta és 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 3 Regidors de CiU.
Intervencions:
El Sr. Vinyeta manifesta que el grup de CiU s’absté perquè no ha tingut temps de
mirar-se el projecte en deteniment.
El Sr. Alcalde contesta que el projecte és el mateix que ja s’havia iniciat en la
legislatura anterior, ara s’aprova inicialment i estarà en exposició pública durant 30 dies
durant els quals es podran fer les al·legacions i propostes que es creguin oportunes.
7.- PROPOSTA AL·LEGACIÓ AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA, ANUALITAT 2012.Antecedents:
Aquest Ajuntament té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per a
l’anualitat de 2012, la següent actuació:
Any Prog Actuació

pressupost

subvenció

2012 MN Condicionament zona municipal per aparcament i zona verda 876.830,08 €
60.000,00
2012 PG Condicionament zona municipal per aparcament i zona verda 876.830,08 €
144.347,47
_________________________
TOTAL SUBVENCIÓ....................................... 204.347,47

S’ha iniciat el tràmit d’informació pública de l’anualitat 2012 el dia 1 de juliol i acaba el
proper 30 de setembre, durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es
creguin oportunes. Així mateix i per tal que una actuació es pugui incorporar a la
formulació definitiva del PUOSC 2012 es necessari que, tal com disposa l’article 18.5
del Decret de convocatòria del PUOSC 2008-2012, cal aportar el projecte tècnic de
l’obra o servei per al qual es sol·licita l’ajut o , en el seu cas, la documentació necessària
per contractar l’actuació, així com l’estudi de viabilitat a què fa referència l’article 16.4
de l’esmentat Decret. Aquests documents cal aportar-los abans que finalitzi el període
d’informació pública.
Considerant la impossibilitat de portar a terme l’actuació prevista, atès que en aquests
moments no es disposa de la propietat dels terrenys afectats per l’obra, a més a més de
les dificultats per a garantir-ne el seu finançament,
Proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Al·legar davant el Departament de Governació i relacions institucionals de
la Generalitat de Catalunya, la impossibilitat de portar a terme l’actuació relativa a
l’obra “Condicionament de la zona municipal per a aparcament públic i zona verda”,
pels motius descrits en la part expositiva, renunciant a la mateixa.

SEGON.- Aprovar la sol·licitud, dins el període d’exposició pública del PUOSC 2012,
d’inclusió de l’actuació “Obres de reforma a la Plaça Major”, segons projecte redactat
per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz Castellote.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a què signi els documents necessaris per a
l’execució dels presents acords.
La proposta és aprovada per majoria absoluta, amb el vot a favor dels 5 Regidors de
L’A i del Regidor d’ERC, hi voten en contra els 3 Regidors de CiU.
Intervencions:
El Sr. Alcalde manifesta que, d’acord amb els motius exposats en el punt núm. 5, es
proposa presentar aquestes al·legacions al PUOSC, considerant la viabilitat d’un i altre
projecte, per tal de no perdre la subvenció del pla d’obres.
El Sr. Vinyeta, manifesta que el grup de CiU, hi vota en contra també pels motius
exposats anteriorment, que són que, tot i la importància que té el poder consolidar els
aparcaments al centre del poble, si això no es pot fer, els sembla molt més útil emprar
aquesta subvenció en l’obra de les voreres del Passeig Farigoles, per tenir assegurat
l’accés a la nova escola pública.
8.- FORMA DE GESTIÓ, ORDENACIÓ I CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM
Havent-se instruït l’expedient sobre el canvi de la forma de gestió del servei públic
municipal de clavegueram mitjançant gestió indirecta en la modalitat de concessió, i la
seva integració, com a ampliació del mateix, en la gestió del Servei Municipal de
Subministrament d’aigua potable sota la consideració del cicle hidrològic com un cicle
únic i integral; tot el qual d’acord amb la Memòria justificativa-Projecte de Gestió que
consta en l’expedient ;
Atesa la concurrència, d’acord amb l’anterior, de les circumstàncies previstes en els
articles 154.d) i 156.a) de la llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector
Públic per a la contractació de la gestió del servei mitjançant el procediment negociat
sense publicitat, en tant l’existència del contracte vigent de gestió del Servei de
subministrament d’aigua del que és titular concessionari l’empresa SOREA, i la seva
oferta econòmica negociada de gestió del present servei ;
Atesa la necessitat de regulació reglamentada del referit servei en el marc de la seva
gestió indirecta;
Es proposa el Ple d’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de forma de gestió del servei públic municipal
de clavegueram, que es gestionarà de forma indirecta en la modalitat de concessió, i la

seva integració, com a ampliació del mateix, en la gestió del servei municipal de
subministrament d’aigua potable avui existent i vigent, constituïnt-se una gestió integral
dels serveis públics municipals d’abastament i de sanejament en baixa de l’aigua a
Viladrau.
SEGON.- Aprovar inicialment la Memòria justificativa-Projecte del canvi de forma de
gestió del servei públic municipal de clavegueram en els termes del punt anterior.
TERCER.- Aprovar inicialment el Reglament
Clavegueram de Viladrau.

del Servei Públic Municipal de

QUART.- Aprovar inicialment el Plec de Clàusules tècniques i administratives per a la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat de la gestió del Servei
Municipal de Clavegueram de Viladrau en règim de concessió, així com l’Oferta
econòmica i de tarifació del servei presentada pel concessionari titular del servei de
subministrament d’aigua en el que aquest s’integra.
CINQUÈ.- Aprovar inicialment l’adjudicació de la gestió del servei públic municipal
de clavegueram a l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas SA,
titular de la concessió de la gestió del servei de subministrament d’aigua, i correlativa
integració del contracte, com a ampliació del mateix, en el contracte de concessió vigent
d’aquest últim servei.
SISÈ.- Sotmetre els acords expressats en els dispositius anteriors a tràmit d’informació
pública per un termini de 30 dies mitjançant la publicació d’anunci en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler
d’edictes de la Corporació, aprovant que si durant aquest termini no es presenta cap
al.legació els referits acords esdevindran definitivament aprovats sense necessitat d’un
nou acord exprés del Ple, quina circumstància serà declarada per decret d’alcaldia.
SETÈ.- Facultar el Sr.Alcalde, Francesc Xavier Bellvehí Busquests, tant àmpliament
com en dret sigui necessari, per a l’atorgament de qualsevol document públic o privat
necessari per a l’execució dels acords anteriors, i, particularment, la signatura dels
documents contractuals derivats del present acord.
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
membres de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Alcalde explica les negociacions que s’han portar a terme amb Sorea, amb la que
finalment s’ha arribat a diversos acords entre els quals s’han compromès a fer-se càrrec
de tot el clavegueram i els pluvials, neteja de reixes, i a fer gratuïtament el pla director i
l’estudi cartogràfic de tota la xarxa, i finalment el que també s’ha aconseguit es que
facin el projecte del nou dipòsit d’aigua potable i en financin la seva execució, fins a
300.000 €.
En concret hi entra la neteja anual dels col·lectors en baixa, 13.980 €, neteja anual dels
embornals i reixes interceptores, 11.190 €, neteges d’emergència, 1.818 €, gestió i
deposició de residus procedents del clavegueram, 2.098 €, programa de gestió de
renovació de col·lectors, 1.597 €, manteniment d’aquest programa, sense càrrec,
amortització inspecció inicial de la xarxa, 3.400 €, actuació anual d’inspecció amb
càmera, 1.250 €, reparacions d’obra civil i reposició (partida alçada) 31.500 €,

retribució concessionari (16% despeses grals i benefici ind.) 10.693 €, cànon
Ajuntament, 500 €. En total puja 78.026 €. Tot això anirà repercutit en el rebut de
l’aigua, i es deixarà de pagar la taxa de clavegueram, i segons la valoració que es va fer
suposaria un increment de més o menys un euro.
Cal ressaltar que s’ha aconseguit que Sorea es faci càrrec del finançament del nou
dipòsit de l’aigua, ja que l’actual el tenim bastant deteriorat i des de la Generalitat ja ens
han avisat que cal renovar per a no tenir problemes. S’ha aconseguit que l’empresa
Sorea en financi a més a més del projecte l’execució de l’obra fins a 300.000 €, que
lògicament s’anirà amortitzant amb el rebut de l’aigua, evitant el cost que suposaria que
ho hagués de finançar el mateix Ajuntament.
El Sr. Vinyeta pregunta per quin període de temps s’atorga la concessió i si l’
increment per rebut que ha dit que seria d’1 € és trimestral.
El Sr. Alcalde contesta que serà pel mateix temps que tenen la concessió del servei de
subministrament d’aigua que era de 50 anys en el seu inici i ara seria de 48 anys. I
l’increment que s’aplicarà al rebut de l’aigua serà de més o menys 1 € però
desapareixerà la taxa que fins ara es pagava una vegada a l’any amb les taxes
municipals.
Finalment el Sr. Vinyeta també demana si es pot fiscalitzar d’alguna manera que Sorea
faci aquestes operacions de manteniment que diuen que faran.
El Sr. Alcalde contesta que qualsevol obra que hagin de fer serà revisada pels tècnics
municipals, i se’ls ha posat la condició que les obres que hagin de fer aquí a Viladrau
les facin empreses de Viladrau, sempre i quan s’ajustin amb el preu, i si Sorea ens
presenta algun pressupost que l’Ajuntament veu possible adjudicar a una altra empresa
perquè ens ofereix millors condicions es podrà fer, la única cosa que es reserva la
empresa és la seva competència sobre les escomeses del clavegueram.
9.- PROPOSTA CREACIÓ D’UN INSTITUT ESCOLA A VILADRAU.Antecedents:
Des de la implantació de l’ensenyança secundària obligatòria (ESO) els nois i noies de
Viladrau, que acaben l’escola primària s’han de desplaçar fins a Taradell per a cursar
l’ESO.
En data 16 de juny de 2011, el Sr. Salvans de l’AMPA del CEIP “Els Castanyers” de
Viladrau, fa partícip a aquest Ajuntament de la iniciativa endegada per pares, mares,
professorat i alumnes de tirar endavant el projecte d’Institut-Escola a Viladrau, amb la
voluntat de millorar l’educació dels nostres fills en una etapa tant decisiva com és la
Secundària Obligatòria.
Els motius, són molts i variats però es resumeixen en tres: la necessitat de mantenir una
coherència educativa al llarg de tota l’etapa escolar dels alumnes (infantil, primària i
secundària); la possibilitat de continuïtat d’un projecte propi de centre (ZER, escola
verda); i l’expectativa de millora derivada de la reducció de mobilitat dels alumnes i les
famílies que ara s’han de desplaçar a altres instituts de la comarca.

Conscients de que els recursos disponibles són limitats, entenen que aquesta pot ser una
bona opció en el moment de restricció en què es trobem, permetent l’optimització
d’aquests i estalviant despeses de mobilitat i menjadors escolars.
Així mateix entenen que l’Institut Escola és una opció millor, més sostenible a tots els
nivells, educativament més eficient i profundament més significativa, que sens dubte ha
de contribuir a la millora dels resultats educatius dels nostres alumnes i a la recuperació
econòmica i social tant desitjada.
En tercer lloc, ens trobem en un moment en què el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat està construint a la nostra població, la nova escola “Els Castanyers”, que
està previst que obri les seves portes el proper curs 2012-2013, i que tindrà espai
suficient per a poder encabir els curso d’ESO, sense haver de fer grans inversions en
infraestructures.
Considerant doncs les avantatges pedagògiques i socials que comportaria la creació
d’un Institut-Escola a Viladrau.
Considerant que l’article 75.1e) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, ja
preveu la denominació d’institut escola als centre públics que, entre altres ensenyaments
de règim general, imparteixin educació primària i educació secundària, i fent-nos ressò
de la petició rebuda des de la comunitat educativa de Viladrau, que inclou, professorat,
pares, mares (AMPA) i viladrauencs en general,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Demanar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la
transformació de l’Escola “Els Castanyers” de Viladrau, en un Institut Escola,
conseqüència d’una anàlisi rigorosa i objectiva de la viabilitat d’aquesta proposta,
havent-ne valorat els seus beneficis pedagògics, econòmics i socials, i després d’escoltar
les argumentacions de pares, mares (AMPA), educadors i representants polítics.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Consell Escolar de l’Escola “Els Castanyers” de
Viladrau, a l’AMPA i a l’equip directiu.
TERCER.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials del Departament
d’Ensenyament de la Catalunya Central per tal que valorin la proposta i en el seu cas
iniciïn l’expedient de transformació de l’escola pública “Els Castanyers” de Viladrau,
en institut escola.
La proposta és aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
membres de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Alcalde explica que a la vista de la proposta formulada per l’AMPA, s’han
assessorat sobre el tema amb altres municipis que ja ho han aconseguit i tot i que
sembla bastant difícil sempre tindrà més força si la petició va recolzada amb un acord
de Ple i a continuació passa la paraula a la Regidora d’Ensenyament perquè expliqui
quines gestions s’han portat a terme.
Sra. Míriam Clopés: Explica que va parlar amb el Departament d’Ensenyament i amb
els serveis territorials de la Catalunya Central i ens van comentar que es necessitava un

acord de la comunitat educativa, es va fer una reunió de l’AMPA i es van manifestar a
favor tant els pares com els mestres, acompanyada per una sol·licitud del Alcalde del
Municipi i que hi havia temps per presentar-ho fins al novembre, i si s’aprovés es
publicaria al DOGC, però que en principi es veia difícil pel volum d’alumnes que hi ha
a Viladrau.
El Sr. Bayarri, demana si l’AMPA ho ha comunicat als mestres, doncs el document no
està signat pels mestres només està signat per l’AMPA.
La Sra. Clopés contesta que tant l’AMPA com ella mateixa, han parlat amb les mestres
i li han manifestat que elles estan d’acord amb tot el que pugui beneficiar als nens.
El Sr. Argenter, discrepa del que diu la Regidora, doncs ell ha parlat amb les mestres i
li han manifestat que a elles ningú no els hi ha parlat ni de la nova Escola ni d’aquest
tema.
La Sra. Clopés, contesta que ella en va parlar amb la Directora el mes de juliol i avui hi
ha tornat a parlar.
El Sr. Argenter manté que ell ha parlat amb la Directora i que se li va queixar de que
no en sabia res.
El Sr. Bayarri comenta que en la carta que presenta l’AMPA diu que han parlat amb
les mestres, i el dubte era si també hi havia parlat l’Ajuntament i sembla que segons diu
la Regidora sí que s’hi ha parlat.
El Sr. Argenter explica que els membres de l’AMPA no sabien com s’havia de fer per
a demanar això de l’Institut Escola, concretament el dia de la constitució de
l’Ajuntament, se li va adreçar el Sr. Codina, que també es pare, per a dir-li que havia
parlat amb l’Ajuntament i que li havien dit que eren les mestres les que havien de
demanar-ho. Aleshores va buscar informació sobre el tema i va trobar que Avinyó ho
havia aprovat per Ple, mitjançant moció presentada conjuntament per CiU i ERC, i
aquesta proposta la va fer arribar a la Secretaria, al correu de Cultura.
El Sr. Alcalde contesta que té un mail del Sr. Salvans, de data 16 de juny, en que diu :
“Tal i com vam quedar, la carta la dirigeix al Sr. Alcalde, t’envio la carta de l’Ampa
que confirma la nostra voluntat d’encaminar-nos al projecte d’Institut Escola, la volia
portar personalment però no m’ha estat possible perquè últimament estic molt i molt
enfeinat...” i això ho diu així perquè ja havíem parlat del tema i havíem quedat que ens
informaríem del tema i així ho varem fer i un cop la Sra. Regidora ha parlat amb el
Departament es quan hem decidit passar la proposta pel Ple, per a donar-hi més força i
mirar de que tiri endavant el projecte.
El Sr. Argenter, diu que només volia deixar clar que al principi ningú sabia molt bé
com s’havia de fer, perquè és un tema nou.
El Sr. Alcalde, en contesta també a les paraules que ha dit el Sr. Argenter sobre que les
mestres li han dit que no se’ls hi havia preguntat res sobre el tema ni sobre la nova

Escola, convida a la Directora i a la mestra, la Txell, perquè van estar aquí no fa molt i
en el sopar de l’Escola també ja se’ls hi va dir que, tenien la maqueta de la nova Escola
que està exposada al vestíbul de l’Ajuntament i que vinguessin a mirar-se-la perquè els
seria molt útil que hi fessin les seves aportacions. Per això li estranya molt que ara
diguin això, però que ja farà una reunió, on li demana que també assisteixi el Sr.
Argenter com a President de l’AMPA, per a parlar-ne.
El Sr. Argenter, comenta que elles es queixaven de que en un primer moment ningú els
hi havia demanat cap parer sobre aquests temes.
El Sr. Alcalde contesta que això no és veritat, doncs sempre tant en un tema com en
l’altre s’ha parlat amb tota la comunitat educativa, AMPA i mestres.
El Sr. Bayarri, proposa que es faci un estudi de viabilitat econòmica per acompanyar a
la petició ja que podria reforçar la proposta: estalvi en els desplaçaments, dinars, etc.
El Sr. Alcalde contesta que es demanarà a l’Ajuntament d’Avinyó si han fet aquest
estudi, o a altres Ajuntaments als que els hi hagin concedit, per tal de fer-ho similar.
10.- PROPOSTA CONCESSIÓ CASTANYA I PELLÓ DE PLATA 2011.
Proposta que formula l’equip de govern municipal per a la concessió de la castanya i el
pelló de plata 2011, en motiu dels actes de la Fira de la Castanya:
Primer.- Proposa atorgar la Castanya de plata a:
- Fundació Josep Carreras, pels seu suport a la recerca científica per a la curació
de la leucèmia
Segon.- Atorgar el Pelló de plata a:
- Xavier Hernández “Xavi”, jugador del Futbol Club Barcelona, del qual estan a
l’espera de que la direcció confirmi que el deixa pujar.
El grup municipal de CiU, presenta una altra proposta:
Primer.- Per la Castanya de plata:
- Club bàsquet Viladrau, com a reconeixement per la seva tasca durant 25 anys de
formació als nens, d’introducció a l’esport, de reconeixement a les persones que
hi ha estat al davant, com en Josep Sansalvador i altres.
Segon.- Pel Pelló de plata:
- Eudald Formatjé i Clos, ex Alcalde de Viladrau per la seva contribució a iniciar
aquesta Fira.
El grup de CiU pensa que, sempre que sigui possible, cal donar aquests reconeixements
a la gent del poble i per això presenta aquesta proposta.
El Sr. Alcalde, com a portaveu del Grup de L’Alternativa, manifesta el seu suport a la
proposta de concedir la castanya de plata al Club de Bàsquet de Viladrau, pensa que es
una bona proposta, però discrepa de la proposta de concedir el pelló de plata al Sr.
Formatjé, perquè en principi la Fira de la Castanya no va ser promoguda per CiU sinó
que ja hi havia hagut altres aportacions, i tot i que hagi pogut fer molt, la iniciativa no
va ser d’ells.

Finalment, els reunits, per unanimitat, ACORDEN:
Primer.- Concedir la castanya de plata al Club Bàsquet Viladrau, pels valors que
transmet a la nostra joventut d’esforç i voluntat de superació, així com pels anys de
dedicació a un esport que fomenta el treball en equip, integra a les persones i fomenta
les relacions entre pobles.
Segon.- Concedir el pelló de plata a l’esportista Xavier Hernández, pels valors que
transmet de professionalitat i d’esforç a nivell individual però, també de lluita i emoció
a nivell col·lectiu, en un esport, com el futbol, que és un referent per tants joves de la
nostra societat.
11.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.Subvenció Camp de Futbol:
El Sr. Vinyeta demana sobre la subvenció de 50.000 € que han vist que s’ha atorgat per
a fer obres al camp de futbol i demana quin import s’ha de gastar l’Ajuntament per a
rebre aquesta ajuda i concretament quina actuació s’hi farà.
El Sr. Alcalde contesta que precisament aquesta setmana l’han trucat per a saber com
ho teníem, i li han confirmat que s’ha de destinar a fer obres i justificar-ho, però que de
moment encara no ho tenien gaire clar, hi ha varies actuacions que s’han estudiat però
ara hi ha d’anar el tècnic i acabar-ho de concretar, en el proper Ple ja dirà exactament
que s’hi farà, de tota manera no obliga a gastar-hi més diners, sinó que s’han de gastar
aquests 50.000 € i prou. De moment el que sembla més urgent és fer el mur i mirar
d’ampliar una mica el camp, però ara s’ha de mirar amb els tècnics per acabar-ho de
concretar.
Retorn Fons estatal de cooperació municipal:
El Sr. Vinyeta, manifesta que el grup de CiU, proposa, davant la devolució que sembla
que s’ha de fer a l’Estat de part dels ingressos traspassats als Ajuntaments en exercicis
passats, negar-nos a retornar aquest import.
El Sr. Alcalde, contesta que l’import que ha de retornar l’Ajuntament de Viladrau està
sobre els 24.000 € i que no ens els hem de retornar directament sinó que ens ho
deduiran de les aportacions que ens fan del Fons cada trimestre, en un termini d’uns 5
anys.
El Sr. Bayarri, del grup d’ERC, també manifesta el seu acord en oposar-nos d’alguna
manera a aquests retorns.
El Sr. Alcalde finalment manifesta que es parlarà amb les associacions de municipis per
a veure si a nivell col·lectiu es pot fer alguna cosa, doncs aquest es un tema que implica
a tots els Ajuntament i sempre es pot fer més força.
Carretera de La Fullaca:
El Sr. Vinyeta, com en cada Ple, continua preguntant sobre les obres que s’han de fer a
la Carretera de la Fullaca.

El Sr. Alcalde contesta que s’han fet cartes a la Direcció General de Carreteres i a la
Diputació de Barcelona, i que la seva sorpresa ha estat la contesta que ha rebut del Sr.
Follia, Director General de Carreteres, en la que diu que el projecte està aturat i que més
endavant miraria si hi havia pressupost de tornar-ho a activar, però que s’havia mirat
aquesta carretera i que era una carretera que no tenia gaire sinistralitat i per tant no era
prioritària. Ara està pendent de contestar-la i després de parlar tant amb el Sr. Hereu
com amb el Sr. Llobet, als quals ja els hi va dir que no entenia aquesta contesta doncs
semblava que havíem d’esperar que hi hagués algun mort per donar-hi prioritat, va
parlar també amb el Sr. Izquierdo, el qual li va manifestar, com a dit sempre, que el
projecte estava aprovat, falta adjudicar-lo, però que ara el que està incomplint el
conveni era la Generalitat; doncs com sabem la carretera era de la Diputació però ara
l’han traspassat a la Generalitat i l’un per l’altre doncs la feina no es fa. En aquest
mateix sentit es va manifestar el Sr. Hereu, i sembla que ara estan pendents de que hi
hagi pressupost, o bé de la Generalitat o bé de la Diputació.
Festa Major:
El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, demana si hi ha cap horari de finalització
de la discoteca al Poliesportiu, durant els dies de la Festa Major.
El Sr. Alcalde, contesta que sempre se’ls diu que parin entre 4 i 5 del matí, però que
són 3 dies a l’any i sempre s’ha de ser una mica flexible, intentem que es compleixi per
tal de molestar el mínim possible als veins.
El Sr. Argenter comenta que aquesta pregunta ve per algunes queixes que li han
manifestat alguns establiments i veïns de la Plaça, doncs després de la discoteca algunes
persones joves van a la Plaça i a cops de porta fan obrir els establiments, i això pensa
que és intolerable. Aquest establiment té por, i els veins també. Si sobretot el dia del
confeti s’acabés una mica abans potser el jovent no estaria per anar a la Plaça.
El Sr. Alcalde, contesta que sabent aquest problema, doncs també li han comentat a ell,
s’ha avisat als Mossos d’esquadra per tal que a la matinada estiguin a l’aguait i mirar
d’evitar aquests fets.
Regidors:
El Sr. Vinyeta, comenta que el dia 11 de juliol, el Regidor Sr. Tordera va venir a
l’Ajuntament a parlar amb el Sr. Alcalde, i va passar un fet que pensen que no té gaire
lògica, doncs quan va voler parlar amb el Regidor d’obres, el Sr. Basties, aquest li va
contestar que ell no havia de parlar de res amb el Sr. Tordera i el va deixar amb la
paraula a la boca, pensen que això no té cap justificació, doncs una persona amb
responsabilitats a l’Ajuntament no pot deixar amb la paraula a la boca a un company
regidor que li vol formular alguna pregunta.
El Sr. Alcalde, contesta que tot i que en el seu moment potser hi havia les seves raons,
pensa que ara és un tema que han de solucionar ells dos i creu que si el Sr. Tordera
demana hora al Sr. Tinent d’Alcalde i Regidor d’Obres, aquest l’atendrà i en poden
parlar ells privadament, no creu que ni el portaveu de CiU ni l’Alcalde s’hi han de
posar.

El Sr. Tordera demana els motius que van portar al Sr. Basties a fer aquesta actuació
perquè no els sap, doncs entén que ell com a cap de l’oposició ha de poder parlar amb
els responsables municipals.
El Sr. Alcalde contesta que això ho han de parlar ells dos i li sembla que no hi ha
d’haver cap problema per parlar-ne.
Revista El Poble:
El Sr. Alcalde també vol transmetre a la Corporació la seva sorpresa, encara que està
escrit de la mateixa ma i de la mateixa tinta, sobre l’escrit del grup de CiU a la Revista
El Poble, però li sap greu que surtin aquests escrits dient que “ a diferencia del que va
dir el Sr. Alcalde al primer ple d’aquesta nova legislatura el passat 8 de juliol, a CiU no
se l’hi ha ofert col·laborar ni participar en cap regiduria, segons ell, ens tenim que
guanyar la seva confiança, per donar-nos cabuda a l’equip de govern. En canvi nosaltres
no tenim cap intenció en guanyar-nos la seva confiança, en devem als nostres votants
que recolzen i volen una forma diferent de gestionar el poble...”Això li sap greu perquè
entén que mostrar aquest despreci a l’Alcalde i a l’equip de govern no té motiu, quan en
el discurs de benvinguda als Regidors del Consistori, va dir “També donar la
benvinguda als Srs. Regidors i Regidores, manifestant que tot i que els resultats els
donen una àmplia majoria, estant oberts a les demés forces polítiques, els hem obert la
mà per tirar endavant el poble, pensen que units es farà més força, sempre que hi
estiguin disposats comptarem amb tots per a arribar a acords per a tirar endavant el
poble, venen temps difícils i per això pensem que si sumem és millor” això discrepa del
que es diu en aquest escrit de CiU. Tal i com ha dit al principi ell veu que hi ha una mà
que no ha canviat, però torna a obrir la porta als senyors de Convergència i manifesta
que estan oberts a escoltar totes les propostes que es facin pel be del poble.
El Sr. Tordera, manifesta que ell en un principi va veure com a molt positiva la reunió
que va mantenir amb el Sr. Alcalde aquí a l’Ajuntament, en la qual també hi havia el Sr.
Cantizano, però que després al dir-li el Sr. Basties que no havia de parlar de res amb ell,
va veure que aquí no li volien i per tant també ho ha d’entendre.
El Sr. Alcalde contesta que aquest és un fet puntual que va tenir amb un Regidor, i a
més a més li vol fer menció que la seva entrada a l’Ajuntament també va ser una mica
particular, doncs no es va adreçar a cap dels Regidors per a donar-los l’enhorabona,
cosa que tampoc va resultar gaire positiva. Però vol deixar a part aquests temes i mirar
de passar pàgina per tal de tirar endavant.
Regidors:
Per últim el Sr. Alcalde també vol mencionar el següent fet: Aquí a sota hi ha dos
aparcament reservats a l’Ajuntament, i es pot demanar una cartolina a les oficines per
tal de deixar-hi constància de que el vehicle pertany a personal autoritzat. El que no es
pot tolerar és que passi com es veu en aquesta fotografia, que un Regidor aparqui el
cotxe a sobre del pas zebra, en aquell moment el municipal no sabia de qui era, però
després ell mateix va deixar una nota, signada pel Sr. Tordera, en que deia que el cotxe

que hi havia davant del municipal no era de ningú de l’Ajuntament i en canvi ell era un
Regidor. Això no es tolerable, doncs en primer lloc el cotxe de davant del municipal
estava ben aparcat, doncs davant dels aparcaments reservats encara hi ha espai per
aparcar dos cotxes més, i després ningú, ni regidors ni alcaldes ni municipals, poden
aparcar sobre un pas zebra.
El Sr. Tordera manifesta que hi està totalment d’acord però el primer que ha de donar
exemple és la persona que posa les multes i això no sempre és així, no va trobar cap més
lloc, no n’hi havia en el pàrquing ni en lloc, va ser mitja hora, i no vol que això serveixi
d’excusa, admet que no ho va fer be, però ara mateix hi ha un cotxe aparcat davant dels
contenidors en una zona senyalitzada amb una ralla groga, i a aquest cotxe que fa més
de dues setmanes que hi és, no li passa res.
El Sr. Alcalde contesta que no sap de quin cotxe li parla però que ja s’ho mirarà i si
s’ha d’avisar també ho farà, però que això no justifica que un Regidor actuï igual.
Festa Major:
Per últim el Sr. Alcalde convida a tots els Regidors a participar en els actes de la Festa
Major, sobretot el dia 8 en que està previst que s’inauguri la Rotonda i el dia 9 en que es
celebrarà l’aniversari de la Font de l’Oreneta i desitja una bona festa major a tothom.

I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20’45 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

