ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
L’AJUNTAMENT EN DATA 4 DE MARÇ DE 2013

PLE

DE

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 20/2013
Data: 04/03/2013
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Santiago Maria Polo Ribas (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia quatre de març de dos mil
tretze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que
cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 18/02/2013.

ORDINÀRIA

DE

07/01/2013

I

En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió
ordinària de 7 de gener i extraordinària de 18 de febrer de 2013, que s’han distribuït
amb la convocatòria.
Atès que el portaveu del grup municipal de CiU formula una observació a l’acta de la
sessió extraordinària, segons la qual no s’ha transcrit íntegrament la seva intervenció
tot i que ell va demanar que constés en acta, els reunits aproven deixar-la sobre la
taula pendent d’aprovació, demanant que per Secretaria s’escolti novament la
gravació i si cal es facin constar íntegrament les intervencions.
Per part del portaveu del grup municipal d’ERC es fa la observació de que la
transcripció íntegra, de vegades, no és del tot entenedora per tant demana que es
tingui en compte.
Per Secretaria es deixa constància de que l’obligació del Secretari es transcriure
integrament els acords, deixant constància del resultat de les votacions i fer un resum
de les intervencions, i que en tot cas si alguna intervenció ha de constar íntegrament
demana que es porti per escrit, ja que la transcripció íntegra de les intervencions a
partir de la gravació, sovint resulta llarga, poc entenedora i molt feixuga de llegir.
Per últim posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió
ordinària del dia 7 de gener de 2013 i es deixa sobre la taula l’acta de la sessió
extraordinària del dia 18 de febrer, pendent de fer-ne la transcripció íntegra.
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 126/2012 al 26/2013).
- Resolucions d’Alcaldia:
El portaveu del grup municipal de CiU comenta que no han rebut les resolucions i per
això ara s’ho han de mirar.
El Sr. Alcalde els contesta que, com ha dit sempre, poden venir a parlar dels
assumptes inclosos a l’ordre del dia sempre que vulguin.
- Conveni amb la Diputació de Barcelona:
El Sr. Alcalde informa que s’ha rebut una comunicació de la Diputació de Barcelona
deixant sense efecte el conveni que tenien amb aquest Ajuntament pel manteniment
de la Oficina de Informació del Parc Natural al CCEN.
De moment la Diputació de Girona mantindrà el conveni però farà una proposta sobre
la quantitat que aportarà.

Després de rebre la comunicació de la Diputació de Barcelona, s’ha concertat una
entrevista amb el Sr. President per parlar-ne.
- Decret Calendari Fiscal:
El Sr. Tordera, del grup municipal de CiU, demana com és que s’ha aprovat ja el
calendari fiscal sense tenir en compte la petició formulada pel seu grup sobre la
possibilitat de cobrar el IBI i algunes taxes en dos terminis, que es va quedar que es
debatria en el proper Ple.
El Sr. Alcalde, contesta que es va demanar informe al Consell Comarcal, com a òrgan
de recaptació, i aquest és desfavorable al cobrament en terminis, raó per la qual es va
deixar com estava. Ensenya l’informe. Així mateix manifesta que, com sempre s’ha
fet, qui tingui dificultats per pagar-ho ho podrà demanar i se li facilitaran els terminis
que siguin necessaris.
- Carretera de La Fullaca:
El Sr. Alcalde informa sobre les obres que s’estan portant a terme a la carretera
BV5251, de St. Sadurní a Viladrau, per part de la Diputació de Barcelona i que
bàsicament consisteixen en col·locar proteccions als revolts més perillosos. A la vista
del que s’anava a fer, es va parlar amb els tècnics de la Diputació per a preguntar com
és que havent-hi un projecte aprovat, ara es feia aquesta actuació. La resposta va ser
que hi havia hagut algun accident i que calia posar aquestes proteccions per evitar-ho
abans de que s’executin les obres d’ampliació i millora, però que de tota manera el
projecte tirava endavant i així es demostra en una comunicació rebuda de la mateixa
Diputació en que s’aprova definitivament el projecte.
3.- PROPOSTA CANVI PERIODICITAT PLENS ORDINARIS.El Sr. Alcalde, com a portaveu de l’equip de govern municipal, proposa establir que
les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el primer dilluns, no festiu, de cada tres
mesos a les 19’30 hores, a la sala de Plens de l’Ajuntament, essent la següent a
celebrar per aquesta Corporació el proper mes de Juny.
Aquest assumpte se sotmet a votació i és aprovat per majoria absoluta, amb el vot a
favor dels 5 Regidors de L’A i del Regidor d’ERC i amb el vot en contra dels 3
Regidors de CiU.
Intervencions:
Sr. Alcalde: Això també és un motiu d’estalvi ja que tots els regidors cobreu i
l’alcalde també, per l’assistència als plens. És una despesa que pensem que també
podem estalviar i tampoc hi ha tants temes i en ves de fer-ho cada dos ho passem a fer
els plens cada tres mesos. Estem d’acord?
Sr. Argenter: En principi no hi estaríem d’acord, perquè hi ha molt temes importants
que s’han de seguir contínuament i amb aquesta periodicitat que vostè ens proposa,

els temes s’allargaran encara més. Pensem que se’ns parla de diàleg i comunicació i el
que s’intenta es que ni hagi menys per a no sentir les nostres queixes.
Sr. Alcalde: Em sap greu que s’ho agafi d’aquesta manera, ja li he dit el perquè i
vostès saben que poden venir quan vulguin a buscar informació sobre el que
considerin i sobretot sobre els temes que s’han de debatre. No és aquesta la qüestió.
Fem la votació.

4.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL EXERCICI
2012.D’acord amb el que estableix l’article 193.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
una vegada efectuada l’aprovació de la liquidació del pressupost se n’ha de donar
compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que es porti a terme.
Per decret de l’alcaldia de data 25 de febrer de 2013, s’ha aprovat la liquidació del
pressupost de l’exercici 2012, previ informe de la intervenció i amb el següent
contingut: drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre de 2012, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria.
El Ple es dóna per assabentat.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ 1ER. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS.ANTECEDENTS:
Atès que aquest Ajuntament es troba en la necessitat i urgència de suplementar o
assignar crèdit a algunes partides per a la realització d’unes despeses específiques i
determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, resultant insuficient el
crèdit previst:
Atès que cal preveure l’assignació de noves partides de despeses per a la gestió del
punt jove, la baixa laboral de la persona de neteja, la quota de renting de l’equip de
telefonia.
FONAMENTS JURÍDICS
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Articles 35 a 38 del RD 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals en
matèria de pressupostos.

3. Bases d’execució del Pressupost.
Despeses a finançar:
A/ Suplements dels crèdits:
Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

172 13000

Laboral fix brigada.

40.000,00 €

312 13000

Personal neteja dispensari

3.025,00 €

1.700,00 €

4.725,00 €

334 13000

Personal neteja Espai Montseny

1.315,00 €

1.700,00 €

3.015,00 €

151 21005

Conservació enllumenat públic

12.000,00 €

7.500,00 €

19.500,00 €

321 22200

Telèfon Escola Els Castanyers

00 €

300,00 €

300,00 €

321 22700

Neteja edificis Escola

20.000,00 €

2.000,00 €

22.000,00 €

337 22706

Projectes El Torrent- Joventut

1.000,00 €

9.100,00 €

10.100,00 €

943 48007

Consell Comarcal Pla Prot. Civil

200,00 €

920 64800

Quotes rènting telèfon

0

155 61900

Obres Plaça Major

454.000,00 €

TOTAL

Proposta d’alta Consignació
definitiva
3.600,00 €

300,00 €

43.600,00 €

500,00 €

2.200,00 € 2.200,00 €
20.000,00 € 474.000,00 €
48.400,00 €

TOTAL DESPESES..................................................48.400,00 €
ROMANENT DE TRESORERIA: 311.935,60 € - 48.400,00 € = 263.535,60 €
Es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar provisionalment l’expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, amb aplicació del romanent de tresoreria en les quantitats
especificades.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.

3. En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels
5 Regidors de L’A, del Regidor d’ERC i del Regidor Sr. Polo de CiU, i amb el vot en
contra dels Regidors Srs. Tordera i Argenter de CiU.
Intervencions:
Sr. Argenter: Només els hi demanaria que ens donés alguna explicació sobre alguna
partida. La proposta d’alta, per exemple, del Laboral fix brigada a que és degut?
Sr. Alcalde: Com que l’any passat no es va pagar la paga extra, al mirar l’any
anterior ens havíem quedat curts. S’havia d’augmentar i se suposa que aquest any si
que es pagaran les pagues extres. Això va passar tan amb la brigada com amb el
personal de neteja, que varem quedar curts. Perquè quan ara s’ha revisat i faltava
partida.
Sr. Argenter: I de la conservació de l’enllumenat públic?
Sr. Alcalde: Aquesta proposta d’alta és de 7.500, això es perquè hi havia uns quadres
elèctrics que estaven molt precaris i s’ha hagut de intervenir ràpidament amb l’ICIT
perquè ens tinguessin legalitzats tots els quadres elèctrics que feia molts anys que no
si tocava res, doncs s’han hagut de posar al dia i que l’ICIT els pogués aprovar i per
això hi ha hagut aquest augment.
Sr. Argenter: I les quotes de rènting de telèfon? Que són 2.200?
Sra. Secretària-Interventora: Això no ho havíem previst perquè pensàvem que
sabia acabat l’any passat, el rènting que tenim de la centraleta, i s’acaba aquest any.
Amb aquest 2.200 del rènting la centraleta ja passarà ha ser nostra.
Sr. Argenter: I els 20.000 de les obres de la plaça major?
Sr. Alcalde: A la Plaça major també s’havia previst, aquest any, un pressupost de
454.000 però ja preveient que s’augmentaria amb part de l’any anterior perquè el
projecte puja 470.000. És el que hi ha en projecte després potser serà menys o serà
més però hem de preveure pel que hi ha en projecte.
Sr. Argenter: Bàsicament votem no a aquesta modificació i volem ratificar que el
que varem dir en el ple, que vostès aprovaren el pressupostos, s'ha complert amb
escreix. A les hores ja varem dir textualment :
“Globalment pensem nosaltres que aquest pressupostos s'han fet quadrar a la lleugera
només per passar el tràmit que la llei exigeix i també ja varem advertir al poble dient
textualment: ja avancem que segur que d'aquí a l'estiu ja tindrem que fer una revisió
de crèdit doncs aquests pressupostos son irreals, allunyats de la racionalització de la
despesa i ineficaços socialment. “

Sr. Alcalde: Jo li torno a dir que és molt fàcil criticar, quan se’ls convida a participar
amb els pressupostos, de treballar conjuntament i se’ls hi dona la carpeta de
pressupostos, vostès s’aixequen i marxen. Després és molt fàcil criticar els
pressupostos quan no han volgut col·laborar-hi, si haguessin volgut col·laborar-hi
segurament avui no ho estaríem discutint. Que hi ha modificacions? Evidentment.
Sempre amb aquestes coses hi ha errors i s’han de rectificar. És molt fàcil criticar
quan no es vol participar ni es vol ajudar ni es vol treballar pel bé del poble.

6.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ SUBHASTA PÚBLICA SOLAR SITUAT A
LA UA 24 “MAS SEGALÀS”.Amb data 7 de gener de 2013, aquest Ple resolgué aprovar definitivament el plec de
clàusules economicoadministratives que havien de regir l’alienació per subhasta
pública del bé immoble patrimonial d’aquest Ajuntament situat a la u.a. 24 , la venda
del qual està prevista amb el fi d'obtenir recursos per a les obres d’inversió previstes
en el pressupost de la Corporació i va convocar la subhasta oportuna.
Publicats els anuncis corresponents, hi ha concorregut un total de un licitadors. La
mesa de contractació de l‘Ajuntament, reunida el dia 25 de febrer de 2013, acordà
proposar a aquest Ple que s’adjudiqui la subhasta al Sr. Josep Maria Erra Serrabasa,
en nom i representació de l’empresa Liquats Vegetals S.A., per un preu CENT-CINC
MIL EUROS (105.000,00€) i amb plena submissió al plec de clàusules
administratives particulars, pel fet que tot i ser la única oferta presentada, es considera
correcta i ajustada segons els informes tècnics municipals.
Cal, doncs, adjudicar el contracte, mitjançant subhasta. Per a aquest acte és competent
el Ple municipal, per disposició de l’article 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local.
Així mateix, com que el valor del bé no supera el 20% dels recursos ordinaris, aquest
acord pot ser adoptat per majoria simple del consistori, a tenor del que preceptua
l’article 47.3 j de la Llei 7/1985 esmentada.
Vistos els informes favorables dels tècnics municipals, proposo al Ple municipal
l’adopció dels següents
ACORDS:
I. ADJUDICAR al Sr. Josep Maria Erra Serrabasa, en nom i representació de
l’empresa Liquats Vegetals S.A., per un preu CENT-CINC MIL EUROS
(105.000,00€), mitjançant subhasta pública, el contracte d’alienació del bé
immoble patrimonial propietat d’aquest Ajuntament, situat a la UA. 24 , la venda
del qual està prevista amb el fi d'obtenir recursos per a les obres d’inversió
previstes en el pressupost de la Corporació
II. REQUERIR l’adjudicatari a comparèixer, en el lloc i la data que se li indicaran i
davant el notari que li serà designat, per atorgar l’escriptura de compravenda

corresponent, havent dipositat prèviament a la Caixa de l’Ajuntament l’import de
venda de l’immoble i dels altres pagaments a càrrec seu.
III. FACULTAR l’alcalde a atorgar tots els documents públics i privats que siguin
necessaris per executar els acords anteriors.
IV.PUBLICAR aquests acords mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de tots els
Regidors presents que són la totalitat dels Regidors de la Corporació.
7.- PROPOSTA MODIFICACIÓ GESTIÓ SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE
JOVENTUT.PROPOSTA
El Sr. Alcalde exposa els motius pels quals l’equip de govern municipal creu
necessari efectuar un canvi en la gestió del punt jove del Municipi, deixant de prestar
el servei directament, amb personal propi, i incorporar-lo als serveis mancomunats de
la Mancomunitat La Plana.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Canviar la forma de gestió del servei públic del Punt de dinamització
juvenil de Viladrau, incorporant-lo al serveis mancomunats, dels quals ja forma part
aquesta Corporació, de la Mancomunitat intermunicipal voluntària La Plana.
SEGON.- Aprovar la proposta que presenta la Mancomunitat La Plana, per a la
prestació del servei, que s’iniciarà a partir d’aquesta mateixa setmana.
Posada a votació la proposta s’aprova 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:
Sr. Alcalde: Us passem el cost del servei de joventut que la Mancomunitat la Plana
prestaria en el nostre municipi amb un jornada, d’un administrador, de 15 hores, a
partir del dia 1 de març del 2013. El total del cost anual és de 9.042,98 euros.
S’aprova?
Sr. Argenter: Nosaltres tenim unes preguntes sobre aquest tema. Aquí em diu que hi
ha una proposta de gestió de servei públic municipal de la joventut. No estava
adjudicada aquesta plaça? Hi havia un tècnic, no?
Sr. Alcalde: Hi havia un tècnic, sí. Una persona contractada per aquest servei.
Sr. Argenter: Hi havia! Ho sigui que se l’ha fet fora?

Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Argenter: Quan se la fet fora?
Sr. Alcalde: Aquesta setmana passada. De fet ara està de vacances. Estarà un mes de
vacances però ja se li ha donat la carta perquè se li ha de donar 15 dies per treure-ho.
Sr. Argenter: Se li devien vacances?
Sr. Alcalde: No. No havia fet vacances i les havia de fer. Per tant, ara està en període
de vacances i se li ha donat la carta, amb 15 dies d’antelació, per acomiadar-lo.
Sr. Argenter: Aleshores, han fet fora una persona.
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Argenter: Per quin motiu?
Sr. Alcalde: Els motius jo crec que no haurien de ser públics i menys en un ple. Hi ha
hagut, per part d’ell, unes actuacions no correctes suficients per prescindir dels seus
serveis.
Sr. Argenter: Aleshores, aquest servei el realitzarà la Mancomunitat la Plana.
Sr. Alcalde: De fet, és un servei que sempre ha portat de la Mancomunitat la Plana.
Sr. Argenter: Jo li pregunto, ja que li he sentit dir moltes vegades, fem les obres de la
plaça perquè hi hagi feina i donar treball aquí al poble, perquè no agafem una persona
que tingui experiència, del poble? Hi ha molta gent jove que podria assumir la
responsabilitat de tirar endavant aquesta plaça, i no donar-ho a l’exterior.
Sr. Alcalde: Li dono tota la raó. Precisament això, des d’aquest ajuntament, tot el
jovent del poble saben que hi ha una borsa de treball a la Mancomunitat la Plana, que
és on s’han d’apuntar a través del Punt Jove, i de fet, hi ha hagut persones de Viladrau
que s’han apuntat i que se’ls hi ha fet un test i potser no han tingut la puntuació
suficient.
Sr. Argenter: Lo adient seria trobar una persona d’aquí el poble.
Sr. Alcalde: No si ho diu molt bé i estic amb vostè. Així s’ha fet però han de reunir
les qualitats per poder portar un Punt jove, amb la responsabilitat que representa.
Llavors, ja hi ha qui valora si aquesta persona pot exercir aquest càrrec o no. Per això
tenim aquest servei de la Mancomunitat la Plana, i que la gent s’apunta allà, fan els
entrevistes oportunes, i ells valoren si aquella persona és vàlid per desenvolupar
aquest servei.
Sr. Argenter: Voldria saber quines persones s’han presentat de Viladrau per ocupar
aquesta plaça.
Sr. Alcalde: Doncs vagi a la Mancomunitat la Plana i allà l’informaran.
Sr. Argenter: No m’ho vol dir vostè?
Sr. Alcalde: Crec que jo no li haig de dir.
Sr. Argenter: Però aquest servei el va contractar vostè, no?

Sr. Alcalde: No, ja estava contractat anteriorment. La Mancomunitat la Plana, quan
vostès hi eren, ja feien aquest servei de joventut. Amb el bon criteri que aquesta
empresa presta aquests serveis nosaltres deleguem a aquesta empresa, així també som
totalment imparcials, i ells tenen els tècnics suficients com per valorar quines
persones són aptes per un servei o per un altre. És el mateix que s’ha fet durant anys i
anys. Per això li dic que vostè ha d’anar allà i l’informaran.
Sr. Basties: Jo vull dir una cosa. Quan es va obrir el Punt Jove es van fer aquests
tractes amb la Mancomunitat la Plana, i la primera noia que hi havia al Punt Jove era
de fora, i ho varen fer els senyors de CiU. Perquè? Perquè la Mancomunitat la Plana
ho va dir així. Després va haver-hi problemes i va plegar. Nosaltres varem decidir de
intentar posar algú del poble, hem tingut dos persones, un de Seva i ara un del poble; i
em sembla que això que estan dient, van ser els de CiU els que varen començar en
posar una noia que no era de Viladrau.
Sr. Argenter: Però abans hi havia uns altres senyor i ara hi som nosaltres.
Sr. Basties: Però el partit és el mateix.
Sr. Alcalde: És curiós que vostès, públicament, en les mitjans de comunicació quedo
sorprès del que es desmarquen dels anteriors militants de CiU. Representen un partit,
representen un col·lectiu de Viladrau i segons perquè es desmarquen i els deixen
malament, inclús als companys. I segons perquè els venen a defensar. Perdoni però
això és lletgíssim. Vostès sabran.
Sr. Tordera: Jo crec que podem discrepar d’aquest tema. Vosaltres com que no
depeneu de ningú, és diferent. Però nosaltres sempre hem tingut uns anteriors, però
ara som tots nous. Nosaltres no venim i tirem pilotes fora, no se si ho ha escoltat
malament.
Sr. Alcalde: Potser sí, ho deixo al criteri de la gent això.
Sr. Polo: En aquells moments hi havia plena ocupació, ara la situació es diferent, i
crec que s’ha fet un comentari fora de lloc.
Sr. Alcalde: Estic d’acord, però li torno a repetir que precisament aquest servei des
del Punt Jove hi ha una borsa de treball oberta, cosa que vostès potser no saben
perquè són nous, doncs els hi comunico que hi ha una borsa de treball on la gent es
pot anar apuntar, la gent de Viladrau es pot apuntar i em consta que es va apuntar gent
per aquest servei. Però, precisament, crec que és molt bo que siguem imparcials per
veure qui entra i qui no, perquè hi ha uns tècnics que es dediquen això. Perquè si ha
mi em venen persones per un lloc jo no sabria qui triar, si és apte o no per portar
aquests espai de joventut, que crec que és prou seriós com per tenir una persona que
ho sàpiga portar. I que la gent gran, que tenen els fills allà, se’n puguin refiar. Per això
donem aquest servei, que des de la Mancomunitat fan les entrevistes, valoren i diuen
quines persones són aptes i quines no.
Sra. Míriam: També volia afegir, que les borses de treball que qualsevol lloc públic
no va per la gent que s’apunta, si no que també pels barems que ells estableixen. Per
tant, segurament tenen una llista de treball amb un varem de cada persona que es
presenta.

Sr. Tordera: Però ara estem passant uns moments que són difícils. Anteriorment era
difícil trobar una persona i ara és molt difícil trobar una persona que no vulgui anarhi, és que canvia molt el tema.
Sra. Míriam: La Mancomunitat, els criteris que segueixen és el barem. Una persona
si té més barem més puntuació, per més que nosaltres vulguem que entri una persona
de Viladrau, no s’hi pot fer res, entrarà la persona més qualificada.
Sr. Tordera: No és el mateix el que teníem o el que tenim ara. Anteriorment la feina
era trobar una persona que ho fes i ara en tenim 50 mil que ho volen fer-ho. Tothom
s’agafa amb el que hi hagi. El que no poden dir és que la persona que hi havia
l’havíem posat nosaltres amb les vaques grasses, quan tothom funcionava.
Sra. Míriam: Jo només dic com funciona ara.
Sr. Tordera: Si, ja ho entenc. El problema és que ara tenim molt gent que per
desgràcia estan passant moments difícils, és molt més fàcil trobar una persona.
Sr. Alcalde: Però si les persones no són aptes, no podem fer-hi res. Crec, i ho he
deixat clar des d’un principi, el primer que fem i intentem sempre és posar gent de
Viladrau però gent que pugui fer i portar aquests temes. Un exemple molt clar és amb
el tema de les obres, el paletes de Viladrau segons amb quines obres com la plaça, que
és una obra pública, no tenen les qualificacions que demanen per poder fer aquella
obra pública llavors no hi podem fer-hi res. Els podran subcontractar o no, però això
és així. El Punt Jove es necessiten uns criteris i una persona adequada per portar el
Punt Jove i que, a més a més, no el decidim nosaltres si no que hi ha una empresa
tècnica, amb suficients tècnics per valora si aquella persona és apte o no és apte per
aquest servei.
Sr. Tordera: Si això no ho critico. El que estic dient és la primera part, que hi havia
moments que era molt difícil trobar una persona i ara no, ara el trobaran. Suposo que
varen fer el test a molta gent i en varen sortir molt de bons.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ BANDERA MUNICIPAL.D’acord amb el que estableix el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la
denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, aquest Ajuntament
en sessió de data 12/07/2010 va acordar iniciar l’expedient d’oficialització de la
bandera oficial i demanar la corresponent assistència tècnica.
Vista la proposta que ha presentat l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia de Catalunya,
en relació amb l’expedient d’adopció de la bandera del municipi de Viladrau, a
petició d’aquest Ajuntament.
Atès que la proposta ha estat sotmesa a informació pública, per un termini de 30 dies,
al tauler d’edictes de la Corporació, i al DOGC sense que s’hagi presentat cap
al·legació ni suggeriment.
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la descripció de la bandera del municipi de Viladrau, de la següent
manera:
“Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample (2x3), blau clar, amb el
castanyer de nou branques fruitat i arrencat blanc de l’escut, d’alçària 7/9 de la del
drap i amplària 13/27 de la llargària del mateix drap, al centre.”
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Administració Local l’expedient complert
per tal que continuïn la tramitació fins a la finalització de l’expedient, segons disposa
el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el
registre d’ens locals de Catalunya.
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels
5 Regidors de L’A. S’abstenen els 3 Regidors de CiU i el Regidor d’ERC.
Sra. Imma: Simplement seguint amb els mateixos tràmits de quan es va aprovar
l’escut municipal s’ha fet el tràmit per aprovar la bandera. El mateix que es va fer
amb l’escut, el senyor Armand de Fluvià que és l’assessor d’Heràldic de la
Generalitat ha fet l’estudi de la bandera. En l’informe hi ha les consideracions
generals, les fonts consultades i la seva proposta de bandera. Aleshores, com heu vist,
és l’arbre del castanyer sobre fons blau, i em vaig posar en contacte amb ell per veure
si podíem posar una banda blanca però em va dir que, igual que l’escut, la bandera ha
de ser heràldica i per tant hi ha d’haver el símbol i les càrregues de l’escut, mai l’escut
a la bandera perquè si no seria com l’escut. Només pot haver-hi el castanyer a la
bandera, però si la voleu fer servir “modernitzada” introduirem el pal vertical blanc,
sempre mantenint les mides. Aleshores, és la proposta que posa ell i suposo que heu
vist l’informe ja que us el varem passar, hi ha els colors que ha d’anar la bandera, etc,
és un informe directament del Conseller Heràldic.
Sr. Bayarri: Jo més enllà d’entendre el tema de l’heràldic, no m’agrada que ens
hagin d’imposar l’escut i no puguem escollir-ho nosaltres, el poble en general. Ja vaig
dir-ho al seu moment, lo ideal seria fer un procés participatiu i la gent podes decidir,
no m’agrada que ho haguem d’imposar.
Sra. Imma: És que heràldicament no es pot.
Sr. Bayarri: Si, ja ho sé que pel tema heràldic no es pot, però torno a dir el mateix de
quan es va fer l’escut. A mi, personalment, no m’agrada. Entenc que un escut o una
bandera ha de ser una cosa que agradi a tot el municipi. Si ha de ser així pel tema
heràldic doncs que sigui així.
Sr. Polo: El que hi havia abans era tradicional i tenia una història, perquè havia de
canviar?
Sra. Imma: Perquè l’altre no era un escut era un segell. Jo vaig parlar amb el senyor
Fluvià quan fèiem l’escut i li vaig parlar de l’arbre, l’ocellet i tot això, i em va dir que
no hi havia cap relació històrica d’antecedents que l’escut estigués amb l’ocellet i
l’arbre.

Sr. Polo: En el tema d’un altre poble, concretament Santa Cristina d’Aro, no hi ha
cap escut amb motiu heràldic simplement es basava amb la història del poble. Per
això jo crec que potser és més important la història que l’estudi heràldic.
Sra. Imma: Per això a l’escut el senyor Fluvià va posar el castanyer de les nou
branques, que és un símbol de Viladrau i que ara s’està patrimoniant, etc. Això ja es
va dir en el moment de fer l’escut i no em vull repetir. Ara s’ha d’aplicar de l’escut a
la bandera. Crec que el castanyer de les nou branques, per a mi particularment,
representa bastant a Viladrau i també crec que la bandera, igual que l’escut, significa
la identitat d’un poble, i això és molt important.
9.- MOCIONS DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA:
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIU.El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El Poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’auto governar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i ne la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de
la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’auto governar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de
Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí

un govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrer anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de
les institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució
democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i
crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total
claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i
lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10
de juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la de l’11 de
setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són expressió del
rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de
Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de al X legislatura, in en representació de la voluntat de la ciutadania
de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la
següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble
de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya
puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
 Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter
de subjecte polític i jurídic sobirà.

 Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.
 Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
 Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de al comunitat internacional.
 Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya
com un sol poble.
 Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
 Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
 Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
 Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar
els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya”.
Per tot això, el grup municipal de Convergència i Unió proposem al Ple municipal
l’adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a al Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.

Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor dels
3 Regidors de CiU,dels Regidors de L’A Srs. Bellvehí, Clopés i Cantizano i del
Regidor d’ERC . S’abstenen 2 Regidors de L’A Srs. Basties i Gómez.

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE
SOBIRANIA DEL POBLE DE CATALUNYA I EL
PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament
de VILADRAU
MANIFESTA
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i
unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i
espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests
tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre
Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de
decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a
nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució
del nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa
l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.

7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest
que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne
les conseqüències.
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents
ACORDS
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya,
per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita
que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir per si
mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia
majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta
aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a
l’autodeterminació.
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària,
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble
català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les
raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al servei
d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del Congreso de los
Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los Diputados, al president del
Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics del Parlament
Europeu.
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat.
Intervencions:
Sr. Argenter: Jo volia fer una puntualització. Aquestes mocions són presentades per
tres grups municipals, s’han passat per registre?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Argenter: Pel registre d’aquí a l’Ajuntament? Quin dia?

Sr. Alcalde: Sí, per correu electrònic. El dia 24 de gener.
Sr. Argenter: Li estic preguntant si es va passar pel registre de l’Ajuntament? En
l’últim ple varem acordar que les mocions presentades pel grup municipal que fos
tenia que passar per registre. Aleshores nosaltres varem presentar la nostre pel
registre, llavors rebem per correu electrònic les mocions dels altres grups. Una que és
d’Esquerra Republicana, que no està passada per registre, i l’altre de l’AMI
Assemblea.cat que ni tan sols està omplerta, no se qui la presenta, no hi ha data, ni
signatura, no hi ha res.
Sr. Bayarri: La meva no està passada per registre?
Sra. Secretària: Sí. La d’Esquerra està passada per registre.
Sr. Alcalde: L’AMI, no va passar per Registre perquè va entrar per correu electrònic,
pensa que Viladrau està adherit a aquesta associació.
Sr. Argenter: Varem quedar que es passaria per registre.
Sr. Alcalde: Que vol? Que no s’aprovi aquesta?
Sr. Argenter: No. Vull que primer es debati la meva.
Sr. Alcalde: Cap problema. Es debatran les tres i es començarà per la CiU.
10.- MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL QUE PRESENTA
EL GRUP MUNICIPAL D’ERC.MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL I DEL
COMPETENCIAL LOCAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RÈGIM

Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les
principals característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat
pretén impulsar properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s
concretades i articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat
caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim
local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en
règim local, tal i com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és
inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb
arguments econòmics i d’eficiència financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis
que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de
Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local i

que respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per això cal que
amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del
propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Viladrau d’aquesta
necessitat, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de
Viladrau a aquesta defensa.
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible
reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les
competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta
de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en
el termini de temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats
diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els partits
amb representació a les cambres legislatives esmentades.

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.Sr. Bayarri: Jo voldria fer un petit prec. Hem de intentar donar la màxima
transparència possible de que es fa en els ajuntaments i per intentar millorar aquesta
transparència, nosaltres voldríem fer un parell de preguntes. En primer lloc, pensem
que és important el tema de la contractació de persones d’aquí el poble i l’alcalde ja
ha dit que s’intenta prioritzar els del poble, jo li demanaria que s’intenti prioritzar la
contractació de persones del municipi i entenc perfectament que si no estan
capacitades, com el tema del Punt Jove, no es faci. Evidentment, abans de posar un
del poble que no sigui qualificat s’ha de posar un que ho sigui. Tot i això, li
demanaria a l’equip de govern que hem d’intentar prioritzar el màxim possible la
contractació de gent del municipi.
Sr. Alcalde: Jo el contesto i no caldria, perquè com molt bé diu vostè sap que això es
fa així i sap que lluitem per donar feina a la gent del poble. La meva resposta és que
sí. Vostè està dins l’equip de govern i qui millor que vostè sap que les coses es fan
així.

Sra. Secretària: El meu deure es informar-los que cal seguir la normativa de
contractació del sector públic, per a totes les contractacions.
Sr. Bayarri: Dins les prioritats legals intentar prioritzar al màxim la contractació de
persones de Viladrau. Per exemple, en la Fira de la Castanya, el pla de vigilància
intentar que sigui gent d’aquí. Temes d’aquests que nosaltres podem decidir, que no
són temes de contractació pública, intentar prioritzar al màxim la contractació de gent
d’aquí.
Sr. Alcalde: Evidentment.
Sr. Bayarri: Després hi ha una altre tema que aquí s’ha parlat, i crec que es un tema
que s’hauria d’intentar fer un esforç per aclarir, seria explicar a la gent de manera
entenedora els pressupostos. Hi ha molta gent que quan li diuen que un ajuntament
gasta tant o gasta quant no entenen els pressupostos. Jo crec que seria un exercici
interessant, que poguéssim fer una explicació al municipi dels pressupostos del 2013 i
el del 2014. Donar a conèixer realment els números, perquè quan els vilatans reben la
revista i veuen les actes plenes de números crec que no entenen res. Penso que
hauríem de fer un exercici perquè això s’entengués. El diners que ells aporten al
municipi, amb que es gasten i com es gasten. Jo li demanaria, en la mesura que fos
possible, intentar fer més entenedor el que fem dins l’ajuntament pel municipi, així
traurà molts de dubtes del que es fa amb els diners del contribuent.
Sr. Alcalde: Jo si esteu tots d’acord, i entenc que potser si que és un problema, es
poden presentar el números més resumits i d’una manera més entenedora, sempre i
quan estiguem tots d’acord perquè no sembli que estem intentant amagar algun tema,
sinó tot el contrari. Perquè s’entengui sempre havíem simplificat i podríem fer un
esforç i explicar-ho una mica més, però sempre s’ha dit que, sobre tot, si algú te algun
dubte pot venir aquí i demanar els comptes de l’ajuntament, a la secretaria
interventora o amb mi mateix.
Sr. Bayarri: Se que sempre esta obert, ja que ho ha dit moltes vegades però seria
interessant avui dia, i tal com estan les coses, donar el màxim de transparència de tots
els diners que passen per l’ajuntament i com els gestiona l’ajuntament.
Sr. Alcalde: Jo també crec que és important, a més veient com està Viladrau i el
romanent que hi ha altre cop aquest any i el que se’ns deu des de la Generalitat, crec
que és un tema important perquè la gent estigui ben informada. També demanaria a
tots els que estem aquí, a tots els regidors, que expliquin realment com és i com veuen
els números. Els primers que coneixem aquest tema som tots els regidors.
Sr. Bayarri: Estic d’acord però crec que és una tasca que s’ha de fer des del govern,
evidentment l’oposició farà la seva tasca, les persones que estem tirant endavant el
projecte ens pertoca explicar al màxim i amb la màxima transparència possible. Si es
fa amb la màxima transparència per molt que es digui el contrari serà molt més difícil
demostrar-ho.
Sr. Alcalde: Amb això discrepo una mica perquè vostè sap que si jo dic blanc i un
altre diu negre, qui és el que diu la veritat i qui diu mentida? Per això demanaria, ja
que som el màxim de transparents, que tots els regidors poden explicar el números
com són.

Sr. Bayarri: Una altres pregunta. Com està el tema de la pàgina web? Ja que parlem
de transparència crec que és un dels mitjans per mostrar aquesta transparència.
Sra. Imma: En aquests moments la web està en període de prova. Hem tingut una
aturada de tres mesos perquè un dels tècnics que estava redactant tot el que és Fonts,
Ponts, etc, ha estat de vacances. Aleshores, ja tenim molt del contingut i estic apretant
el que està dirigint la web, ja que falten algunes fotografies i de moment en posarem
algunes que no seran definitives però es podran canviar fàcilment quan les tinguem, i
crec que amb un màxim de 15 dies la web estarà. Actualment la tenim penjada i es pot
veure però no me’n recordo de la direcció, els enviaré un correu electrònic amb el link
per on podreu veure la web de prova.
Sr. Alcalde: Això, seria bo que tots la miréssim i féssim alguna aportació.
Sr. Imma: Exacte, abans no llencem la web estaria bé que tots hi donéssim un cop
d’ull.
Sr. Bayarri: Després hi ha un altre tema en que vull fer un apunt, abans heu
comentat el tema de la Fullaca, m’han comentat que carreteres no vol fer actuacions i
les ha fet perquè hi ha hagut un accident, és a dir, ha hagut d’haver un accident per fer
una actuació. Això ens dona més motiu per agafar els senyors de la Diputació de
Girona o Generalitat.
Sr. Alcalde: És Generalitat.
Sr. Bayarri: És igual. És per agafar-los i dir-los que ja està bé, que facin alguna cosa.
Perquè sí que han posat els panells de la velocitat, a la carretera que travessa el poble,
en la travessia amb el Passeig Farigoles, per on passen cada dia els nens que van a
l’escola, però jo que hi passo cada dia i veig que aquell punt és un perill. No voldria,
com en aquest cas, que hagi de passar alguna cosa perquè hi hagi una actuació.
S’hauria de posar algun sistema perquè la gent no corri, la gent corre, i aquella corba
es un perill, no voldria que hagués de passar alguna cosa per a posar-hi remei.
Sr. Alcalde: El que podem fer és tornar a demanar un altre vegada el mateix.
Sr. Bayarri: Crec que no serveix demanar-ho un cop, potser ho haurem de demanar
moltes vegades.
Sr. Alcalde: Tornarem a insistir.
Sr. Bayarri: I també donar comptes del projecte que estem tirant endavant des de la
regidoria de medi ambient del tema dels camins que ja esta a la fase final. Després
d’un estudi dels tècnics ja està preparat per presentar-ho al ple i només faltarà el tracte
amb algun propietari per si hi ha alguna diferència o modificació. Està pràcticament
apunt per presentar-ho i esperem des de la regidoria i des d’alcaldia, que també ha
estat treballant, poder-ho fer aviat.
Sr. Alcalde: Com be dius, avui precisament em tingut una conversa amb el tècnic de
l’associació de propietaris i em quedat que vindrà cada propietari.
Sr. Bayarri: Se’ls ha convocat individualment?

Sr. Alcalde: Sí, se’ls ha convocat i també se’ls hi ha tramés que el que tingui alguna
cosa per al·legar, ja que tenen les fitxes, que vingui amb coses concretes i justificant
el perquè.
Sr. Bayarri: De fet aquests projecte s’ha endarrerit amb la intenció d’arribar amb un
acord sobretot amb els propietaris i així ho hem fet. Des de bon principi s’ha parlat
amb ells tenint amb compte que no tan sols estem mirant els interessos dels
propietaris, perquè principalment estem mirant els interessos del municipi però
tampoc volem anar en contra de ningú. S’està buscant un equilibri per no perjudicar
els propietaris però evidentment trobar el camí per poder desenvolupar l’inventari de
camins.
Sr. Alcalde: Efectivament és així.
Sr. Argenter: A proposi't d'això de la pagina web recomano que es mirin la web
del nostre poble veí Espinelves, la web és també com la nostra però ells si que
tenen publicats i a disposició de tothom els plens al dia, no com nosaltres que
nomes tenim els de l’any 2011, cap del 2012. Potser que es posin en contacte
amb ells per tal desbrinar com ho fan no.
Sra. Imma: Vale.
Sra. Secretària: Nosaltres ho pengem a traves de l’Actual i crec que si que estan
penjats.
Sr. Argenter: A l’Actual si, però ells tenen un enllaç directe a cada ple. I és el que
vaig demanar, i la gent no sap anar-hi. Aleshores em van dir que hi havia
problemes o no se que. Ells ho tenen resolt i amb tres dies ho tenen penjat. Entro
a la de Viladrau i no puc veure el ple.
Sr. Bayarri: Per això s’hi està treballant.
Sr. Argenter: Però mentre no passa la gent no pot veure-les fins que no surt la
revista del poble.
Sr. Alcalde: Tenim algun tema més?
Sr. Argenter: El tema del fraccionament de l’IBI, que varem dir que ho deixàvem
sobre la taula. No s’ha de votar? No s’ha de debatre?
Sr. Alcalde: No, perquè és un decret d’alcaldia i varem demanar l’informe pertinent
al Consell Comarcal, que li he ensenyat abans, apart s’hauria d’aprovar el mes
d’octubre o així, junt amb les ordenances. Com diu l’informe, i que han pogut llegir
vostès, el qual desestimen i com que és un decret d’alcaldia almenys aquest any es
farà de la mateixa manera. Sempre i quan, com he dit sempre, que les persones que els
hi pugui fer falta fer els pagaments amb tres o quatre vegades, el que faci falta, saben
que poden venir a l’ajuntament o millor al Consell Comarcal i podran fraccionar els
pagaments. Si és una persona que realment justifica que ho necessita. Com s’ha fet
sempre, no tan sols amb l’IBI, sinó amb tot.

Sr. Argenter: Perdoni el meu desconeixement, però jo pensava que si en un ple
ordinari es deixava un punt sobre la taula aquest s’havia de debatre en un altre ple i
vostè em diu que no. Faré les preguntes oportunes i fins i tot podem arribar a
impugnar. Entenc també que com és una cosa de l’equip de govern, el senyor Bayarri
hi està d’acord?
Sr. Bayarri: Jo estic d’acord que si hi ha alguna persona que te problemes de
pagament doncs ho pugui fraccionar. Però si hi ha un impediment legal jo no estaré en
contra de la llei.
Sr. Argenter: Nosaltres volem reiterar la poca credibilitat que ens donen els seus
arguments. Denunciar el menyspreu que demostra per la gent del nostre poble,
jubilats, famílies... amb problemes per arribar a final de mes, el col·lectiu d'aturats i
la resta d'habitants del nostre poble que agrairien molt sentir-se recolzats pel seu
Ajuntament, pel seu Alcalde i la totalitat dels regidors que el composen en una
decisió tan important com és la de facilitar al màxim el pagament dels Impostos a
tots el Viladrauencs, però l'afany de protagonisme del Sr. Alcalde i la insolidaritat de
l'equip de Govern L'Alternativa i sobre tot d'Esquerra Republicana de Catalunya
donen prioritat
a l’afany recaptatori doncs temen que, si accedeixen
al
fraccionament, tindran problemes per tirar endavant la tan controvertida obra que
ens volen encolomar la “ REFORMA DE LA PLAÇA MAJOR”. El que ens sorprèn
molt i ens indigna és que per una banda el Sr. Oriol Jonqueres doni lliçons de
polítiques socials al Govern de la Generalitat, i per l'altre banda el seu mateix partit al
nostre Ajuntament, representat per al Sr. Bayarri, voti en contra d'aquestes mateixes
polítiques socials que el seu cap al parlament reclama, tot plegat no te sentit i ja
avancem que farem saber a on faci falta aquest comportament inaudit i vergonyós, al
nostre parer, senyor Bayarri.
Sr. Alcalde: Em deixa contestar, si us plau. Vull contestar-li aquest punt. Que millor
dit, no el vull contestar. O sigui, vostè falta el respecte constantment, menysprea. I per
això no el contestaré aquest punt. Només em dirigeixo a la gent de Viladrau, que
saben que em tenen aquí, que ajudaré a qui calgui i dins del que pugui, dins la
legalitat, i saben que em poden venir a trobar aquí. O sigui, tot això que ha dit no te
cap sentit i a sobre amb mala educació, crec jo, i falta de respecte sobre el seu alcalde.
Per això penso que no es mereix cap resposta més sobre aquest tema. Vostès amb un
tema així van marxar d’un ple i jo lògicament no ho faré, simplement em mantindré
amb la meva educació i li demano que a partir d’ara sigui més respectuós, tan amb mi
com amb els regidors. Només li demano això, que sigui més respectuós.
Sr. Argenter: Jo sóc respectuós amb tothom que em respecti.
Sr. Bayarri: Jo només li diré que si un dia vol que parlem de les finances locals o
com es financen els ajuntaments i de les dificultats que tenen per tirar els projectes
endavant, jo estic disposat a parlar amb vostè i intentar trobar solucions que d’alguna
manera ens ajudin en aquest ajuntament per rebre els diners que ens deu la Generalitat
en aquest moment. Crec que estaria molt bé i que beneficiaria al municipi, que
poguéssim disposar dels diners que ens deuen. A partir d’aquí podríem fer polítiques

socials, ja que fer polítiques socials sense recursos és una mica difícil. Em sap greu
que digui vostè que no vull fer política social quan sap perfectament que és la meva
prioritat, ho he demostrat en molts plens, i hem modificat pressupostos per tirar
polítiques socials endavant cosa que vostès no es van ni dignar a participar en el debat
d’aquests pressupostos. Crec que esta fora de lloc el fet de que vostè em digui a mi si
jo faig polítiques socials, quines fan vostès? Per cert podem quedar el dia que vulgui
no tinc cap problema.
Sr. Alcalde: Hi ha algun tema més?
Sr. Argenter: Tinc dos respostes pendents del ple passat, vostè em va dir que ens
contestaria el següent ple.
Sr. Alcalde: Sí, quines són?
Sr. Argenter: Una era sobre el tema pressupostos, en línies generals en quines
partides s’ha decidit reduir la despesa. Va dir que ens contestaria en aquest ple. Vostè
em va dir que no tenia els pressupostos a mà i que ens contestaria el següent ple.
Sr. Alcalde: Ho sento però no els tinc aquí. Pot vostè passar a recollir el pressupost
del 2012 i el del 2013 i vostè mateix podrà comprovar amb quines partides s’ha
reduït.
Sr. Argenter: Però jo li demano a vostè.
Sr. Alcalde: Jo li dic que vingui directament aquí a l’ajuntament, no és que no lo li
vulgui donar. Els tindrà demà aquí a l’ajuntament a la seva disposició. Els dos
pressupostos els tindrà sobre la taula.
Sr. Argenter: Ja els tinc.
Sr. Alcalde: Doncs si ja els té, ja està.
Sr. Argenter: Jo li demano a vostè que m’ho digui i no ho sap.
Sr. Alcalde: No ho se, ara mateix no ho se. El pròxim ple el contestaré.
Sr. Argenter: Ara haurem d’esperar tres mesos més.
Sr. Alcalde: Exacte, tres mesos més, sí senyor. Si no vol mirar-ho vostè mateix o no
en sap haurà d’esperar-se tres mesos més. Fins que jo tingui temps per poder
contestar. O és que no els entén els pressupostos?
Sr. Argenter: Jo sí.
Sr. Alcalde: Llavors vostè mateix els haurà deduït, no? Si no s’haurà d’esperar tres
mesos més. Ja li he dit que és molt fàcil criticar quan se’ls va convidar a resoldre els
pressupostos. Doncs fins d’aquí tres mesos. Alguna cosa més?
Sr. Tordera: Jo només volia fer un petit incís al senyor Bayarri que comentava el
tema de l’ajut que podria fer la Generalitat per rebre els diners per part de

l’ajuntament de Viladrau. Si nosaltres veiéssim que aquests diners fan falta realment
per altres coses però com que veiem que aniran destinats a la plaça, i creiem que no es
una obra factible per fer-la aquest moment, evidentment nosaltres aquest punt el
deixem aparcat. Ara, si vostès em diuen que volen fer altres coses que són coherents
pel poble seran ajudats avui, demà i cada dia, conti amb la meva paraula que seran
ajudats. Segur. Li parlo ara de veritat. Jo ara mateix penso que la plaça és una despesa
inútil, ho dic de veritat. No és que em tiri endarrere o endavant, simplement ho he dit
a mitjans de comunicació que la plaça és un tema que no és el moment de fer-ho ja
que hi ha molta gent que passa malts moments i tenim molts més problemes que no
pas aquesta plaça. Aquesta plaça amb una reparació normal, sobretot la part de baix,
la de rodatge que està molt malament, hi estaria d’acord. Però per gastar-nos tots
aquests diners penso que no és el moment de fer-ho. Jo li dic que la nostra ajuda i tan
que la tindran, segur. Això que consti en acta, si us plau. La nostra manera de fer és
perquè el poble vagi bé no es pensi que és perquè vagi malament, tot el contrari.
Sr. Alcalde: M’està dient que si vostès ens recolzen tindrem els diners però sinó no.
M’està dient això?
Sr. Tordera: No. Estic dient que nosaltres no treure’m la cara. Vostè entengui el que
vulgui.
Sr. Alcalde: M’està dient això.
Sr. Tordera: Vostè pot riure el que vulgui però no ha entès res del que li he dit.
Sr. Alcalde: Si que ho he entès. Ho he entès igual que quan ho va dir als mitjans de
comunicació, que el senyor Mas li va prometre que farien la residència a dalt del
CCEN. O sigui, veig que te molta mà, no li demano per la plaça, li vaig demanar que
si vol col·laborar podia anar pel tema de la carretera de la Fullaca i em va dir que no
en sabia res. Ara li dic una cosa, deixi estar la plaça, el pla d’obres el dóna la
Generalitat i el dóna per temes concrets, això és el que vostès han d’explicar a la
població. Que segons quin carrer o obra no es poden fer amb aquests diners de les
subvencions. És això que han d’explicar, han d’explicar la veritat no poden anar
enganyant a la gent. Jo només els hi demano una cosa, i que consti, l’altre dia els vaig
convidar i varen venir, curiosament, perquè va venir el delegat del govern, el senyor
Jordi Moltó, vostès saben que la Generalitat, com ha dit el senyor Hector Bayarri, ens
deu molts diners des de fa molt de temps. Per exemple, vostès també han dit que a
l’Urbanització Les Guilleries no hi hem fet res, ens hem gastat molts diners i els ha
pagat aquest ajuntament, amb diners de l’ajuntament i que ens deu la Generalitat.
Deixi estar la plaça, primerament que està aprovada per Governació i el propi Jordi
Moltó va dir que s’havien de fer obres. Jo li vaig recriminar i vostè hi era, com és que
treguin un altre vegada quatre anys més de plans d’obres i serveis si no poden pagar
els anteriors, i això no ho expliquen vostès. Jo li demano que aquests 90.000 euros
que ens deuen des de fa un any i mig que treballin perquè els paguin, i no aniran a la
plaça aquests diners, aniran a les arques de l’ajuntament per despeses de l’ajuntament.
Demanin que paguin tot aquest deute que tenen amb l’ajuntament de Viladrau, tot i
que jo ja ho he fet, i deixi estar la plaça i si van destinats a aquells obra o aquesta.

Sr. Tordera: Vostè m’està dient que hi ha uns diners que s’han de pagar i vostès
estan demanant més diners per arreglar l’aparcament, 204.000 euros, i els van treure
d’un lloc per posar-los a l’altre costat. Vostès han demanat una altre subvenció per
poder fer els aparcaments? Si us plau, hem de ser una mica coherents amb el que fem.
O sigui, els treiem d’un costat, els posem a un altre i tornem a demanar per fer el que
realment s’havia de fer.
Sr. Alcalde: Vostè ve aquí i no escolta. Ha vingut dues vegades aquí a l’ajuntament,
no ha demanat més hores i no s’ha mirat res més. Les proves estan quan surt vostè
pels mitjans de comunicació dient coses que no tenen lògica i enganyant a la gent,
perquè puc dir que els enganya. Als mitjans de comunicació em va tractar a mi de
mentider, però vostè per desconeixement va dir coses que no s’ajusten a la realitat.
Sr. Tordera: Perdoni però no vaig dir això.
Sr. Alcalde: Sí, vostè va dir que faltava a la veritat. Això no es tractar de mentider?
Sr. Tordera: Qui va fer la pregunta?
Sr. Alcalde: Però vostè que va dir?
Sr. Tordera: Jo no falto a la veritat.
Sr. Alcalde: Només li dic que l’aparcament, vostè sap, que hi havia una expropiació,
que s’havia de posar d’acord amb uns veïns i que no estaven d’acord, ni a dia d’avui
encara estan d’acord. Per això no s’ha fet l’aparcament.
Sr. Tordera: Que sàpiga que el veí ens ha portat una carta conforme estava d’acord.
Com és que no ha sortit aquesta carta?
Sr. Alcalde: Li ha portat a vostè la carta?
Sr. Tordera: A vostè la va venir a portar, i vostè ho sap.
Sr. Alcalde: A veure. Estem amb negociacions amb els veïns i potser ha arribat una
carta aquesta setmana que jo no se. Encara estem amb negociacions i, a més a més, hi
havia problemes amb el cadastre per les finques. Per tant, no em pot dir això.
Sr. Tordera: Al cadastre n’hi ha cada dia de problemes.
Sr. Alcalde: Si no estan ben definides les finques en el cadastre no podem fer
l’aparcament. Per això es va canviar l’aparcament. Si vol vingui aquí, agafi
l’expedient i començarà a veure-ho. Llavors parlarà amb coneixement de causa. El
que fa vostè és parlar pels descosits sense saber què passa realment i això és el pitjor
que pot fer perquè està enganyant a la gent.
Sr. Tordera: Jo no enganyo a ningú.
Sr. Alcalde: Ho s’està equivocant. No està enganyant voluntàriament i s’està
equivocant per desconeixement.

Sr. Tordera: Vostè sap que estem demanant factures de la plaça, fa molt de temps
que les demanem. Vostè va dir als mitjans de comunicació que cada any si gastava
entre 12 i 14 mil euros per la plaça, però si fa sis anys que no si han gastat ni un duro.
Això és l’única cosa que vaig dir. Tregui les factures i no rigui, perquè jo també puc
riure.
Sr. Alcalde: Miri senyor Tordera els seus companys que diu vostè que ja no hi són,
ells mateixos havien acabat la plaça que encara governaven. Pot venir vostè mateix a
l’ajuntament ha demanar les factures, no tinc perquè portar-li jo, te tot el dret de venir
i demanar-les. Hi ha la secretaria que els hi pot demanar. I li diré més i amb això
acabo, perquè ja estic tip d’aquest tema. Vostès, el seu equip de govern CiU, quan va
acabar la plaça al cap de poc temps, ells mateixos i no l’Alternativa que no governava,
ja l’estaven apedaçant. I sap qui hi treballava?
Sr. Tordera: No en tinc ni idea.
Sr. Alcalde: Un senyor fent serveis de plans d’ocupació. O sigui, vostès mateixos o
els anteriors ja arreglaven la plaça, i vostè va als mitjans de comunicació i diu que fa
sis anys que no si toca res, quan ja vostès mateixos l’arreglaven.
Sr. Tordera: Però és que fa sis anys que estan vostès aquí dins.
Sr. Alcalde: Jo el perdono senyor Tordera perquè com que vostè viu a Vic i només
passa de tant en tant per Viladrau no se n’adona.
Sr. Tordera: No m’ha de perdonar ningú. No te res a veure de on sóc jo i el meus
fills.
Sr. Alcalde: Jo dic que vostè viu a Vic i no es dona compte del que es fa a Viladrau.
Res més.
Sr. Bayarri: Com que el tema anava adreçat a mi, jo simplement li dic que si
realment tenen tan interès en trobar diners, no per la plaça sinó pel municipi, el que
han de fer es participar quan es parla els PUOSC o quan es parla dels pressupostos. És
aquí quan vostès poden aportar les seves idees i dir, jo no faria això faria una altres
cosa.
Sr. Tordera: ja ho hem dit.
Sr. Bayarri: Però vostès no han vingut a les reunions. Vostè mateix a dit que no és el
fet d’aprovar un punt a l’ordre del dia en el ple si no que és el fet de debatre les coses.
Són coses molt diferents. Diuen que no poden aprovar una cosa perquè no l’han pogut
debatre i per l’altre banda no venen a les reunions. Si realment volen treballar pel
municipi vinguin a les reunions, parlarem del PUOSC i intenti’ns convèncer amb
paraules i arguments del perquè no ferien la plaça i ferien una altre cosa.
Sr. Tordera: I vosaltres sereu capaços de dir que nosaltres hem fet una aportació i un
gran esforç?

Sr. Bayarri: Perquè acaba de dir que no farà res per la plaça. Diu que no fera res per
aquest ajuntament perquè els diners aniran destinats a la plaça. Està dient que no fera
res pel municipi.
Sr. Tordera: Pel municipi si que vull fer. Per la plaça no.
Sr. Argenter: La plaça no és necessària.
Sr. Bayarri: Ja ha quedat molt clar.
Sr. Alcalde: Claríssim, sempre anem igual. Algun tema més?
Sr. Argenter: També quedava pendent la contestació del senyor alcalde de la
senyalització de 1,5 metres de l’avançament dels ciclistes. Em va dir que ens
contestaria en aquest ple. No sabem res?
Sr. Alcalde: Sí, aquí tinc un document conforme ja se li va notificar el dia 15/02/2013
de que està demanat a carreteres, inclús es va enviar a tots els ajuntaments i estem a
l’espera que ens contesti la Generalitat.
Sr. Argenter: Està notificat no demanat a carreteres aquest acord.
Sr. Alcalde: Notificat l’acord, sí. Algun tema més?
Sr. Argenter: Aleshores, jo no ho entenc, qui fa la petició, no és l’ajuntament per
posar aquestes senyalitzacions?
Sr. Alcalde: El fa l’acord. Es va acordar que es demanaria això, s’envia a la
Generalitat perquè sàpiguen que es demana això.
Sr. Argenter: Però s’ha de demanar a carreteres?
Sr. Alcalde: A carreteres de la Generalitat.
Sr. Argenter: Però ho ha demanat o no ho ha demanat?
Sr. Alcalde: Jo he enviat els acords conforme es demanava això en el ple.
Sr. Argenter: Així les senyalitzacions de Vebron les han demanat a carreteres?
Sr. Alcalde: No. Perquè estan en un mateix pal i no ho varem demanar.
Sr. Argenter: No podem fer-ho amb les senyalitzacions dels ciclistes?
Sr. Alcalde: Jo no ho faré. Perquè necessito el permís de carreteres.
Sr. Argenter: Pel de Vebron sí.
Sr. Alcalde: Me l’he jugada al posar-la perquè és una sola senyal i tinc un risc. Pot
ser que me la facin treure. Però un seguit de senyals a la carretera necessito permís de
carreteres. No les posaré sense tenir el permís. Algun tema més?

Sr. Argenter: M’està donant pocs arguments. Inclús no vull entrar més en el tema ja
que s’haurien de treure més senyalitzacions que potser al senyor Bayarri no li
agradaria.
Sr. Bayarri: Com sap vostè si m’agradaria o no m’agradaria?.
Sr. Argenter: No voldria perquè per dos senyals ridícules, per mi molt importants,
podríem tenir un gran merder. Només demano dues senyals de l’avançament de
ciclistes. Ens la juguem i si ens les fan treure les trèiem.
Sr. Alcalde: Vostè tenen molt de bo a la Generalitat, no? Quin problema poden tenir.
Sr. Argenter: A mi em va caure la cara de vergonya de veure la plaça el dia de les
bruixes una senyal que va costar un diners.
Sr. Cantizano: No, no va costar diners.
Sr. Argenter: Això ho hauríem de veure. Perdoni però vostè és el regidor d’esports.
Sr. Cantizano: Jo només li dic que no va costar diners. Ja esta.
Sr. Argenter: No em parli així si us plau.
Sr. Alcalde: S’ha acabat aquest punt. Alguna altre cosa?
Sr. Argenter: No he acabat encara.
Sr. Alcalde: Doncs jo el dono per acabat. Te algun altre tema? Sinó s’aixeca la
sessió.
Sr. Argenter: Ho dona per acabat?
Sr. Alcalde: Sí. Ja li he contestat. Algun altre tema?
Sr. Argenter: Aquest últim més hem pogut veure que la part baixa de la plaça, per on
passen els cotxes, tornen haver-hi peces trencades. Les pensen reparar donat el perill
que comporten pels vianants?
Sr. Alcalde: Doncs ens ho pensarem perquè fa sis anys que no hi fem res ara posarnos ha fer alguna cosa a la plaça, doncs la veritat, ens costarà.
Sr. Argenter: Pensi que si hi ha un accident, el que vostè m’ha dit...
Sr. Alcalde: Sí, i segurament darrera l’accident vostès, com l’altre vegada que va
caure una senyora, serà el primer que anirà a tirar fotografies i les penjarà a la web
però m’arriscaré. Alguna cosa més?
Sr. Argenter: Hi havia una altre pregunta que va dir que la deixaria per aquest ple. El
tema del pla de seguretat de la sala polivalent.

Sr. Alcalde: Aquest ni l’he mirat. Vaig fer la consulta i em van dir que si que hi era
però com que vostè ja va confirmar que hi era. El tenim i pot venir demà que la
senyora secretària li ensenyarà que ara no el tinc aquí.
Sr. Argenter: Està segur que és un pla de seguretat?
Sr. Alcalde: Vostè ho va confirmar, no?
Sr. Argenter: No
Sr. Alcalde: Vostè en l’últim ple va confirmar-ho. Doncs demà vingui que el tindrà
sobre la taula i el podrà revisar.
Sr. Argenter: El passat dimecres, en la visita del senyor Moltó, donades las
explicacions que ens va fer el Sr. Moltó de la greu situació de les arques de la
Generalitat , aportem 14.000 milions € a l’Estat i estem passant angunies cada final
de mes per 700 o 800 milions d'euros i donat que el Sr. Moltó li va expressar
clarament que no li podia donar una garantía de cobrament i donat que vostè ha fet
públic en diferents plens de que si no tenim garantits aquests diners no començarem
les obres de la Plaça, vostè es compromet aquí i ara a no demanar cap crèdit bancari
per poder finançar aquestes obra?
Sr. Alcalde: No tinc perquè fer-ho.
Sr. Argenter: No es compromet.
Sr. Alcalde: No em comprometo.
Sr. Argenter: Vostè es compromet aquí i ara a no començar les obres de la plaça si
no te aquests diners garantits?
Sr. Alcalde: No em comprometo.
Sr. Argenter: Tampoc.
Sr. Alcalde: No. El que si que em comprometo és que no deixaré el poble penjat, això
si que em comprometo. Seguiré pagant els crèdits que vostès varen deixar, com el
poliesportiu sense acabar i amb el crèdit pagant-lo dia a dia, i faré els possibles, i
espero que amb això ens ajudin, que la Generalitat ens paguin el que ens ha de pagar
ja que tenim molts diners avançats des d’aquest ajuntament perquè la Generalitat no
ens paga. Vostè això ho sap molt bé ja que va estar en la visita del senyor Moltó
delegat del govern.
Sr. Argenter: Si el va escoltar va dir que estava molt malament.
Sr. Alcalde: Si que el vaig escoltar, i vostè va escoltar i va dir que intentaria pagar els
90.000 euros que fa molt de temps que deuen. També li vaig dir que no entenia com la
Generalitat treia quatre anys més de plans d’obres i serveis, i que havien d’explicar a
la gent de que servia aquests plans d’obres i serveis.

Sr. Argenter: i que li va contestar?
Sr. Alcalde: I ell em va contestar que tenia raó però que era bo. Jo li vaig dir que si
que era bo una partida pel manteniment dels ajuntaments i que li aprovava, però les
altres no. Com saben hem hagut de presentar propostes pels propers anys. Senyors de
CiU si tanta influència tenen vagin si us plau a la Generalitat i potser els escoltaran,
perquè veig que tenen molta influència amb el senyor Mas, de que no treguin aquests
quatre anys de pla d’obres i acabem de pagar el que tenim endarrerit. Veig que hi
tenen molt de bo i potser els escoltaran. O potser Viladrau, si els escolten a vostès,
cobrarem aquests diners, i podrem tenir els serveis, podrem atendre a la gent que ho
necessita, podrem tenir serveis socials, podrem fer totes aquestes coses que criticaven
fa una estona d’Esquerra.
Sr. Argenter: És molt lícit el que diu però la realitat és la realitat. La realitat la veiem
cada dia.
Sr. Alcalde: Sí, jo la veig cada dia.
Sr. Argenter: Però vostè vol tirar la plaça endavant.
Sr. Alcalde: Perdoni però no sóc jo, si no que és la Generalitat, la pròpia Delegació
del Govern ens té aprovat aquest projecte de la plaça. Vagin vostès allà i diguin que el
desaprovin.
Sr. Argenter: No, això no ho farem mai.
Sr. Alcalde: Doncs ja està. No em doni la culpa a mi per una cosa que està aprovada
pel seu govern.
Sr. Argenter: El PUOC del 2012 no hi havia aquesta possibilitat. Del 2013 al 2016
sí, hi ha una puntuació i depenen de què és si que es donaria, però del 2013 al 2016
doni segur que no li aprovarien. Jo li asseguro. Perquè jo ho he parlat amb ells i
m’han dit que no podem fer res, ja que és potestat de l’alcalde fer el que vulgui amb
els 204.000 euros.
Sr. Bayarri: Vostè està dient que ha estat intentant parar l’obra?
Sr. Argenter: No. Per l’amor de Déu, un pobre regidor parar una subvenció. Com si
fos jo el diputat.
Sr. Alcalde: Amb les influències que tenen, podria ser! Per què no?
Sr. Argenter: Mare de Déu.
Sr. Alcalde: Algun tema més?
Sr. Argenter: Sí, només un petit tema. A la urbanització de les Guilleries, els tres
contenciosos administratius, com estan?
Sr. Alcalde: Estan seguint el seu curs i a l’espera de que es resolgui.

Sr. Argenter: No vol fer cap comentari sobre el tema.
Sr. Alcalde: No, cap ni un.
Sr. Argenter: Vostè ja ho saben que el senyor Llobet de Carreteres ja no hi és?
Sr. Alcalde: Sí, ja ho sabem.
Sr. Argenter: Sobre això que deia vostè de les obres que estan fent ara a la Fullaca,
només dir-li al senyor Bastias que nosaltres no hi tenim res a veure. Varem trucar a
carreters perquè ens expliquessin perquè es feien aquestes obres i ens van dir que hi
havia hagut un accident d’un corredor paralímpic i que aquest senyor havia denunciat
a la Diputació.
Sr. Alcalde: Ho sigui que rectifica el que ha dit primer, si és així. molt bé.
Sr. Bastias: i que deia de mi?
Sr. Argenter: Només li deia que nosaltres no hem sigut el que han remogut perquè
fessin aquestes obres. Com que l’última vegada va dir que nosaltres havíem remogut
aquest tema.
Sr. Bastias: Em va trucar un senyor de Convergència i em va demanar que deixàvem
fer, i li vaig explicar el mateix que us ha explicat l’alcalde. Em va dir que si fos ell
faria una manifestació. Jo li vaig contestar que seria el mateix i que podia fer el que
volgués. Va anar així. Nosaltres ja varem anar allà a reclamar i inclús ens van fotre
crits per anar allà a queixar-nos.
Sra. Imma: Jo voldria fer un últim prec a tot el ple. Us heu donat compte de la
durada d’aquest ple i donat que a la nova web hi haurà una aplicació de MP3 per
poder-los escoltar i tothom sentirà el que es diu, és molt difícil transcriure quan es fa
una revista el que es diu parlant per diverses coses. Alhora de transmetre això a una
edició sobre paper es pot fer una correcció de faltes però al fer la correcció d’estil es
pot tergiversar el que realment s’ha volgut dir. Jo voldria demanar al ple que si us
plau, ja que hi haurà una aplicació amb MP3 a la web i que es podrà escoltar el ple,
poder publicar els plens a la revista una mica resumits perquè si no és impossible
transcriure-ho perquè s’entengui. Ho voldria deixar sobre la taula per veure que els hi
sembla.
Sr. Tordera: Jo la revista la deixaria de fer. Així de clar. Ens estalviaríem uns diners
que jo crec que no valen la pena.
Sra. Imma: És una qüestió a pensar.
Sr. Tordera: Perquè hi ha molta gent que ni se la mira.
Sr. Bayarri: També hi ha molta gent que no te internet.
Sra. Imma: Hi ha molta gent gran que si la mira.

Sr. Alcalde: Molta gent se la mira. Moltíssima.
Sr. Tordera: És un comentari que faig aquí, ja que hi ha altres mitjans i ens
estalviaríem diners, que també val la pena.
Sra. Imma: Penso que hi ha gent que no sap d’internet, gent sense ordinador, gent
sense accés aquests món. Com també hi ha gent que hi tenen accés i els agrada tenir la
revista. Jo no poso sobre la taula si hem de fer o no la revista, si no que demano si
podem reduir els plens, explicar tot el que ha passat en un ple però d’una manera
entenedora.
Sr. Bayarri: La redacció no és fa literal ara ja es fa una mica sintetitzat.
Sra. Imma: En la última revista hi ha coses que es repeteixen.
Sr. Bayarri: Però ara ja s’està intentant sintetitzar. Sintetitzar sobre el que ja ha esta
sintetitzat és complicat.
Sr. Alcalde: Això Imma, com et vaig dir, ja s’havia fet i crea conflictes perquè, jo no
vaig dir això, jo no ho vaig dir així, etc.
Sra. Imma: Es el que dic de les diferencies entre canvis ortogràfics i canvis d’estil.
Sr. Bayarri: Crec que ha de sortir el que aprovem aquí i si hi ha alguna discrepància,
doncs que surti. Si no entrarem en conflictes.
Sra. Imma: Però podem fer correcció d’estil o no?
Sr. Bayarri: No. Tal i com s’aprova.
Sra. Imma: D’acord.
Sr. Bayarri: Com s’aprova, no literal. Jo ho faria així si no entrarem en conflictes.
Sr. Argenter: Jo ho faria diferent. Treure’l de la revista i posar uns displays a les
botigues, amb el ple, i qui el vulgui agafar que l’agafi.
Sr. Bayarri: És el mateix.
Sr. Alcalde: Si, és el mateix.
Sr. Argenter: Qui vulgui tenir el ple que l’agafi, si no te internet.
Sr. Bayarri: Però després també sortiria a la revista o no?
Sr. Argenter: No.
Sr. Bayarri: Però després li treus contingut a la revista.
Sra. Imma: Jo no estava parlant de la revista si no que parlava del ple, és una altre
cosa. Ja esta. Gràcies.

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

