
   
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 1 DE SETEMBRE DE 2014 

 

Identificació de la sessió 
Núm.: Exp. 106/2014 
Data: 01/09/2014 
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 Polo Ribas (CiU) 
Sr. Hèctor Bayarri Garcia (ERC) abandona el Ple després del primer punt 
 
Secretària 
M. Teresa Cunillera i Girona 
 

A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia u de setembre de dos mil 
catorze, 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 28/07/2014. 

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 28 de juliol de 2014, que s’han distribuït amb la convocatòria. 



L’acta s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels Regidors 

presents que són la totalitat dels membres de dret de la Corporació. 

 

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple 
fins a la data (Decrets del 42/2014 al 59/2014) i dels acords adoptats en les Juntes de 
Govern Local celebrades des de l’últim ple ordinari fins a la data, que s’han tramès a 
tots els Regidors per correu electrònic. 

 

3.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. HÈCTOR BAYARRI 
GARCIA.- 

El Sr. Alcalde llegeix la instància presentada pel Regidor Sr. Bayarri Garcia, en data 
21/08/2014, registre d’entrada 773/2014,  en la qual renúncia al càrrec de Regidor de 
la Corporació de Viladrau per motius personals, sol·licitant que se’n doni compte al 
Ple en la primera sessió que celebri als efectes de que es pugui nomenar un altre 
Regidor pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Ple de la Corporació pren coneixement de la renúncia al càrrec, formulada pel Sr. 
Hèctor Bayarri Garcia, tot agraint-li els serveis prestats durant els anys en que ha estat 
Regidor de la Corporació.  

Per Secretaria s’informa que una vegada s’ha donat compte al Ple de la renúncia, es 
comunica a la Junta Electoral Central per tal que remeti la credencial del nou Regidor 
que correspon al següent de la llista. 

Intervencions: 

Sr. Bayarri: Abans de tot volia donar les gràcies a les persones que van votar la 
nostra candidatura. La prioritat d’entrar en aquest ajuntament amb veu pròpia ha estat 
tirar endavant el nostre programa. Els quatre primers anys varen ser d’iniciació, varem 
intentar col·laborar i donar el nostre parer a les diferents temes que es posaven damunt 
la taula. Varem donar recolzament, ja que era un recolzament necessari, per poder 
tirar endavant el canvi d’ubicació de l’escola, tema proposat per l’equip de govern 
d’aquell moment, i que nosaltres en tot moment varem recolzar, penso que la nostra 
col·laboració ha estat important. Després varem donar suport o no a diferents 
propostes que es varen posar sobre la taula argumentant el perquè es donava suport o 
perquè no es feia.  

En la segona legislatura se’ns va oferir poder entrar al govern per part del grup de 
l’Alternativa, tot i que havia obtingut uns resultats que no els feia falta el nostre 
suport, tot i així ens van oferir l’oportunitat d’entrar al govern, la qual cosa varem 



   
 

 

acceptar. Varem intentar tirar endavant una seria de projectes i propostes que estaven 
dins el nostre programa i hem intentat col·laborar amb el govern amb tot el que ha 
estat possible. Agraïm doncs la confiança que ens vareu donar. 

Volem desitjar a l’Ajuntament de Viladrau molta sort davant dels reptes que es 
presenten, complicats, sobretot pel tema econòmic. I per últim demanar la 
col·laboració pels fets nacionals que es presenten d’aquí endavant, començant per 
anar l’11 de setembre a la manifestació a Barcelona i afrontant el repte que tenim per 
davant com a país i que crec que tots els ajuntaments hauran de recolzar per assolir, 
en primer lloc, davant de les urnes per a poder exercir el dret a decidir i més endavant, 
si això va pel camí de la voluntat que així sigui doncs poder esdevenir un nou país, 
dins la Comunitat Econòmica Europea. Res més. 

Sr. Alcalde: Jo voldria afegir en els comentaris que ha fet els regidor Hector en que 
els primers quatre anys per nosaltres varen ser vitals per confiar plenament amb el 
regidor, amb el cap de l’oposició i com molt be ha dit, quan aquest equip de govern li 
varem oferir poder treballar plegats, com s’ha fet amb els altres partits, per tirar 
endavant el poble, que és el que interessa, aquest regidor va acceptar-ho. Amb altres 
fets i concretament i fent referència al grup de CiU es va donar un any de temps, i no 
ha estat possible, però amb el senyor Hector Bayarri va ser possible en aquell moment 
perquè va acceptar-ho i estem molt agraïts pel recolzament que ens ha donat i per la 
feina feta a l’ajuntament. Moltes gràcies pel vostre esforç i per la feina feta. 

El Sr. Bayarri abandona el Ple. 

 

4.- APROVACIÓ MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE 
VILADRAU.- 

Vist el mapa de capacitat acústica del Municipi de Viladrau, elaborat per DEBE 
acústica. 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el mapa de soroll i capacitat acústica de Viladrau, elaborat per 
DEBE acústica. 

SEGON.- Exposar al públic pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte al BOP, a 
la web municipal i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que els interessats 
puguin formular les al·legacions que estimin convenients. Si no es formulen 
al·legacions l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord. 

TERCER.- Notificar-ho al Departament de Medi Ambient, als efectes de l’article 9.5 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny. 

VOTS A FAVOR: 8 

VOTS EN CONTRA: 0 



ABSTENCIONS: 0 

La proposta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que 

són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació 

 

5.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI URBANÍSTIC PER A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE VILADRAU EN L’ÀMBIT DE 
MASMIQUEL I CASADEVALL I ÀREA D’APORTACIÓ.- 

D’acord amb el que preveu l’article 43 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, en el 

cas que per mitjà d’una modificació del planejament urbanístic general 

s’incrementi el sostre edificable d’un sector o d’un polígon d’actuació urbanística, 

els propietaris han de cedir el sòl corresponent al 15% de l’increment de 

l’aprofitament urbanístic. La cessió d’aquest sòl pot ésser substituïda per 

l’equivalent del seu valor econòmic. 

En virtut, doncs, del que preveu la normativa urbanística i atès que la modificació 

de les NNSS en l’àmbit de Masmiquel i Casadevall, dóna lloc a una parcel·la única 

i indivisible, a més de resultar materialment impossible individualitzar en una 

parcel·la urbanística l’aprofitament que s’ha de cedir. 

Vista la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals. 

Considerant la voluntat d’arribar a un acord amb la propietat per tal de fixar 

l’import de l’aprofitament urbanístic del sector i el seu abonament a 

l’Ajuntament. 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar el conveni urbanístic que fixa l’aprofitament mig en la 

modificació de les NNSS en l’àmbit de Masmiquel i Casadevall i àrea d’aportació 

que consta a l’expedient. 

SEGON.- Exposar al públic l’esmenta’t conveni per un termini d’un mes 

mitjançant anuncis al BOP, DOGC, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina web. 

Transcorregut el termini sense que es presentin al·legacions el conveni quedarà 

aprovat definitivament i es trametrà al Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques perquè sigui inserit en la secció de convenis urbanístics de 

l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de 

l’Administració de la Generalitat. 

VOTS A FAVOR: Els 5 Regidors de L’Alternativa 

VOTS EN CONTRA: Els 3 Regidors de CiU. 

ABSTENCIONS: 0 



   
 

 

La proposa s’aprova per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.  

Intervencions: 

Sr. Argenter: Voldríem donar el nostre parer. En relació a la proposta aprovació del 
conveni urbanístic per la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament de Viladrau en l’àmbit del veïnat Rural Mas Miquel i Casadevall i àrea 
d’aportació, manifestem el següents punts: 

1. Estem totalment en desacord amb aquest conveni, que no es el projecte, i més 
després de les converses mantingudes en la nostra visita al Subdirector de 
Planificació Territori i Paisatge sr. Armengol de la Direcció General 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, pensem 
nosaltres que aquest document no s’aprovarà i en conseqüència no es derivarà 
cap obligació per la propietat de cessió d’aprofitament mig.  

2. Que és un conveni atípic i anormal donar compensació econòmica per un 
aprofitament mig i que està d’acord Urbanisme en aquesta afirmació, a no ser 
que aquest ajuntament tingui problemes de tresoreria que demanin una urgent 
entrada de diners. 

Demanem que d’aprovar-se avui aquest conveni, donat que la seva resolució es 
preveu llarga i que nosaltres creiem que no s’aprovarà i tenint en compte que d’aquí a 
8 mesos es faran eleccions municipals que poden canviar de mans el govern d’aquest 
Ajuntament, demanem que la quantitat econòmica que es descriu que satisfà a comte 
la tal Promotora Viladrau S.L. de 75.000€ es consigni en un compte i no es faci servir 
fins passades aquestes eleccions, que permetria a un futur govern poder retornar 
aquest import immediatament i, per tant, no el condicionaria i no com descriu el 
conveni fer els seu retorn en el termini d’un any, a no ser que aquest Ajuntament que 
governen vostès tingui problemes de liquiditat i es vegin necessitats d’aquests diners. 

Sr. Alcalde: Com vostè sap o potser no ho sap perquè no ha assistit a cap reunió que 
varem convocar per l’aprovació dels comptes anuals, potser per aquest motiu 
desconeix l’estat econòmic d’aquest ajuntament, cosa que és greu, tot i que els té al 
seu abast quan vulgui. No és un problema de tresoreria si no que a més a més aquest 
projecte està aprovat i es va passar per ple. S’ha fet de mutu acord amb el director 
general d’urbanisme. O sigui, hem seguit les regles que ens han marcat des de 
Catalunya Central, tant del tècnic d’urbanisme com el director general de carreteres. 
Per tant, aquest projecte està aprovat i tirarà endavant, i el que és el conveni estem 
d’acord i és la manera que ens han aconsellat de fer-ho per tirar-ho endavant. Per lo 
demés vostès han tingut el temps oportú per fer les al·legacions, i si no les han fet, 
com sempre, quan s’havien d’haver fet, ha passat el termini i això s’aprova. En quan 
el conveni, es un acord  entre la promotora i l’Ajuntament i penso que no té res a 
veure. Res més d’aquest tema, només sotmetre-ho a votació.  

. 



6.- PROPOSTA RESOLUCIÓ RECURSOS INTERPOSATS CONTRA 
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’INVENTARI DE CAMINS PÚBLICS A 
INCLOURE A L’INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS.- 

L’Ajuntament de Viladrau va aprovar definitivament, per acord del Ple de 20 de març 
de 2014, l’Inventari de Camins Públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de 
l’Ajuntament de Viladrau. 

Notificat l’anterior acord als propietaris afectats i publicat l’acord al BOP de Girona, 
núm. 72 de data 14 d’abril de 2014, al tauler d’edictes de la Corporació i a la pàgina 
web municipal. 

S’han presentat dos recursos de reposició contra l’esmenta’t acord, que són: 

1)  Presentat el dia 14/05/2014, registre d’entrada 511/2014 pel Sr. Alexandre 
Serrahima, actuant en nom i representació dels Srs. Cristian Oriola-Cortada i 
Torrents, Ignacio de Puig Girona, Oriol Polo Ribas, Miquel Serra Rovira, 
Maria Lourdes Taillant Bardou, Isidro Galobart Regàs, Ramon Oriol Nogués, 
Carles Masvidal Valle, Margarita Masvidal Valle, Victor Masvidal Valle, 
Jaume Caselles Sitjà, Joan Bofill Soliguer, Juan Bosco Bofill Portabella i la 
mercantil RG4 SL sol·licitant: 

1er.- Que s’estimi el recurs i s’anul·li l’acord d’aprovació definitiva de 
l’Inventari de camins de 20 de març de 2014, per constituir un document nou, 
respecte de l’aprovat inicialment, que no ha estat sotmès a informació pública 
ni audiència als interessats. 

2on.- Que s’elabori un nou inventari (memòria, fitxes, plànols, etc) amb 
exclusió dels camins que varen demanar el seu escrit d’al·legacions a 
l’aprovació inicial i en el que consti, amb tota claredat i rigor, la naturalesa 
jurídica de cada camí, la descripció exacta dels camins i el seu traçat, longitud, 
amplada i demès característiques. 

3er.- Que abans de sotmetre el nou document a aprovació inicial es consensuï 
amb els recurrents. 

2) Presentat el dia 01/07/2014, registre d’entrada 638/2014, pel Sr. Antonio 
Bofill Portabella sol·licitant: 

- Rectificar l’error d’identificació del camí del Pla de Montfalcó al Pont del 
Noguer (fitxa 8) 

- Improcedència de la titularitat pública ja que l’Ajuntament ja va adoptar 
un acord en data 9 de juliol de 1925 en que es reconeix la existència d’una 
servitud de pas per a persones i cavalleries. 

 



   
 

 

S’ha emès informe per part dels serveis jurídics i dels redactors de l’inventari, i en 
base als mateixos 

Es proposa als reunits, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Serrahima, en nom i 
representació del Sr. Oriola-Cortada i demés, en tant que, malgrat sol·licitar 
l’anul·labilitat de l’acte no es fonamenta en cap dels supòsits establerts a l’article 63 
de la LRJPAC, ni els seus arguments són diferents als arguments ja resolts en tràmits 
d’al·legacions, ni les alteracions produïdes entre el document inicial i el definitiu són 
variacions substancials del document aprovat inicialment, sinó únicament variacions 
produïdes fruit de la resolució de les al·legacions pels mateixos recurrents 
presentades, segons consta en l’informe jurídic que consta a l’expedient i que 
s’adjuntarà a totes les notificacions i certificacions que es facin del present acord. 

SEGON.- Estimar el recurs interposat pel Sr.  Antonio Bofill Portabella, rectificant 
l’error d’identificació del camí del Pla de Montfalcó al Pont del Noguer (fitxa 8) 
grafiant-lo en l’inventari definitiu, d’acord amb el document núm. 3 del recurs, i 
modificar la fitxa núm. 8 de l’inventari definitivament aprovat, substituint la titularitat 
pública per “servitud de pas pública per a persones i cavalleries”. 

VOTS A FAVOR: 8 

VOTS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONS: 0 

La proposta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que 

són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació 

7.- INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 
SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2014 I EL COMPLIMENT DE LA LLEI 
15/2010, DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.- 

En primer lloc s’ha donat trasllat als Regidors de l’estat d’execució dels ingressos i 
despeses del segon trimestre de  l’any en curs, així com de l’acta d’arqueig per al seu 
coneixement. 

Seguidament i en compliment d’allò preceptuat als articles 4.4 i 5 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, l’Inteventora sotasignat, 

INFORMA: 

1.-  A data 30.06.2014- en relació al segon trimestre de 2014- l’Ajuntament havia 
abonat totes les obligacions reconegudes en els terminis previstos a la llei esmentada. 

2.- S’adjunten els llistats corresponents. 



3.- Correspon al Ple el coneixement del present informe i donar-ne compte als òrgans 
competents del Ministeri d’Hisenda i a la Conselleria d’economia i coneixement de la 
Generalitat. 

El Ple en pren coneixement. 

 

8.- PROPOSTA APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2013.- 

Atesa la documentació comptable que es dirà i havent estat dictaminada 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, sotmès l'expedient a tràmit 
d'informació pública, mitjançant edictes al BOPG núm. 108 de 6 de juny del 2014 i al 
tauló d’edictes de la Corporació, sense que s'hagi presentat cap reclamació ni 
suggeriment i trobada conforme, es proposa als reunits l’adopció del següent 

 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar els Estats i comptes generals del Pressupost i annexos i 
justificants dels mateixos amb la liquidació adjunta i les operacions referents als 
moviments de despeses i d'ingrés tots ells corresponents a l'exercici de 2013, que a 
nivell de resum ofereixen el resultat que s'indica annex. 

SEGON.- Trametre una còpia dels Comptes Generals, estats i annexos a la 
Sindicatura de Comptes pel seu examen i fiscalització. 

 

ANNEX 

 

1.1. De la pròpia entitat local 
1.2.  

- El balanç, amb un actiu i un passiu de 3.642.899,21 €. 
- El compte del resultat econòmic patrimonial, que dóna un estalvi de 

50.538,21€. 
- L’estat de liquidació del pressupost, integrat per: 

a. La liquidació del pressupost de despeses d’acord amb el següent 
detall: 

 
� Crèdits inicials............................................. 1.784.000,00€ 
� Modificacions de crèdit .................................  559.318,00€ 
� Crèdits definitius ......................................... 2.343.318,00€ 
� Obligacions reconegudes............................. 1.442.591,37€ 
� Pagaments realitzats .................................... 1.312.472,90€ 
� Obligacions pendent de pagament.................. 130.118,47€ 

 
b. La liquidació del pressupost d’ingressos d’acord amb el següent 

detall: 



   
 

 

 
� Previsions inicials........................................ 1.784.000,00€ 
� Modificacions de crèdit .................................. 559.318,00€ 
� Previsions definitives .................................. 2.343.318,00€ 
� Drets reconeguts nets .................................. 1.806.402,44€ 
� Recaptació neta ........................................... 1.587.474,39€ 
� Drets pendents de cobrament ......................... 218.928,05€ 
 

c. El resultat pressupostari en termes ajustats és de 574.943,67€. 
 

- La memòria, integrada pel que estableix la Instrucció del model 
simplificat de comptabilitat aprovada per l’Ordre, de 23 de novembre. 

 

2. Documentació complementària 

2.1. De l’entitat local 

- L’acta d’arqueig. 

- Les certificacions de cada entitat financera. 

- La conciliació bancària. 

 

VOTS A FAVOR: Els 5 Regidors de L’Alternativa 

VOTS EN CONTRA: Els 3 Regidors de CiU. 

ABSTENCIONS: 0 

La proposa s’aprova per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.  

 

9.- MOCIÓ PER TAL QUE ELS AJUNTAMENTS LLUEIXIN LA BANDERA 
NEGRA AQUESTA DIADA NACIONAL – L’A.- 

Atès que la commemoració del Tricentenari del final de la guerra de Successió permet 
fer pedagogia, i divulgar molts fets i episodis històrics que ajuden a la presa de 
consciència nacional col·lectiva i a la comprensió d’algunes de les raons del procés 
independentista actual.  
 
Atès 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 nova 
província seva, tal i com també va passar amb el País Valencià i les Illes Balears i 
Pitiüses. 
 
Atès que per a la majoria de la població catalana és evident que el procés sobiranista 
ha entrat en una fase final i decisiva i que aquest Onze de Setembre es tornarà a viure 



una mobilització massiva a la capital del país, com ja ho va ser la manifestació 
multitudinària de la Diada del 2012 o la Via Catalana de la Diada de 2013, per fer 
evident a la comunitat internacional que la societat catalana vol convertir, 
democràticament, Catalunya en un nou estat d’Europa.  
 
Atès que cal crear les bases perquè es puguin recuperar les banderes i estendards de la 
Catalunya dels Àustria i els Habsburg que es brandaren durant la guerra de Successió, 
com a símbol de les llibertats i constitucions catalanes, i que amb la derrota militar i la 
imposició del Decret de Nova Planta, foren vexades, destruïdes i prohibides pels 
vencedors borbònics. 
 
Atès que un d’aquests símbols és la bandera negra, que simbolitza la decisió de lluitar 
fins a les últimes conseqüències, contràriament a la bandera blanca que 
internacionalment es coneix com a símbol de la rendició.  
 
Atès que l’ús de la bandera negra ja està força documentat i se’n coneixen molts 
exemples, fins i tot anteriors a la guerra de Successió, com fa palès una estrofa de la 
versió antiga del nostre Himne Nacional que diu: 
 
“-On és vostre capità?  
-Quina és vostra bandera?  
Ja van treure el bon Jesús  
tot cobert amb un vel negre. 
-Aquí és nostre capità,  
aquesta és nostra bandera.” 
 
Atès que en trobem més exemples als inicis de la guerra de Successió, l’any 1705, que 
a la muntanya de Montjuïc de Barcelona fou hissat un estendard negre amb la 
inscripció “Mort o els nostres privilegis conservats”, i a Cardona, els regiments 
reclutats duien banderes negres amb la llegenda “Viurem lliures o morirem”.  
 
També el juliol de 1713, quan la ciutat de Barcelona decidí lluitar a ultrança, els 
consellers canviaren les seves gramalles de color porpra, les túniques que els donaven 
rang d'autoritat, per gramalles negres, per simbolitzar que la lluita només era possible 
a victòria o mort.  
 
Quan les tropes borbòniques assetjaven Barcelona el 1714, en molts punts de la 
muralla i en moltes cases de la ciutat hi van aparèixer banderes negres o senzills 
mocadors del mateix color com a símbol de resistència. 
 
És per tot això que el Grup Municipal de L’Alternativa proposa al Ple d’aquest 
Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
ACORDS: 
1r. Que, en el marc de la Diada Nacional de Catalunya, el proper Onze de Setembre, i 
amb motiu de la commemoració del Tricentenari de la pèrdua de les llibertats 



   
 

 

catalanes, en un lloc destacat i preferent d’aquest Ajuntament s’hissi o pengi una 
Bandera negra amb la llegenda Viurem lliures, al costat de la bandera nacional 
catalana, o de la bandera de la llibertat, l’estelada, com a mostra de record i 
d’homenatge a tots els qui fa tres-cents anys van lluitar per defensar les Constitucions 
de Catalunya, dels quals en som, o ens en sentim, hereus directes. D’aquesta manera 
es farà palès, en aquesta data tan simbòlica i en aquest moment transcendental del 
procés independentista, el compromís cívic i democràtic d’aquesta institució per 
recuperar i preservar la memòria històrica i les llibertats nacionals d’aquest país.  
 
2n. Què aquest Ajuntament faci una crida perquè tothom s’afegeixi a la iniciativa i 
s’engalanin les finestres i balcons de les cases particulars amb senyeres, estelades i 
banderes negres, per demostrar públicament la necessària i imprescindible 
conjuminació, en aquest moment final del procés, de la solidesa institucional amb la 
força popular, que es mobilitzarà unida una vegada més, per damunt de les diferències 
ideològiques. 

 

VOTS A FAVOR: 7   

VOTS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONS: 1 S’absté el Regidor de CiU Sr. Polo. 

La proposa s’aprova per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.  

Intervencions: 

Sr. Polo: Passant per algun ajuntament alguns tenen la bandera espanyola, l’europea, 
la de l’ajuntament, l’estelada blava, l’estelada... a mi si em diuen que les trèiem totes, 
excepte la del poble i hi posem la negre, d’acord. Perquè a mi em sembla una mica de 
festa major. I després una altre cosa, al no haver-se fet una campanya la gent no sap 
què és la bandera negra, la gent es pensa que és de dol, i no és de dol. El 99% de la 
població no saben de que va el tema. Per això jo m’abstenc, tantes banderes no. Ara si 
voleu posar la del poble i la negre jo diré que sí. 

Sr. Alcalde: Ho respectem, però no és hissar una bandera si no que es penja al balcó. 

Sra. Gómez: Es penja en el balcó i l’endemà es treu. És només pel dia 11. 

Sr. Alcalde: És només pel dia 11 i només es penja al balcó, no és com les altres. 

Sr. Polo: Si ja ho se, però m’abstenc. 

 

10.- MOCIÓ PER HISSAR UNA ESTELADA A L’ENTRADA DEL POBLE – 
CIU.- 



L’Estelada és una bandera històrica de Catalunya que es compon per la Senyera 
(quatre barres vermelles sobre fons groc) a la qual s’hi afegeix un triangle blau amb 
un estel blanc, que simbolitzen la humanitat i la llibertat (inspirant-se en els colors i 
les banderes de la revolució americana, francesa i cubana). Simbolitza la lluita de 
Catalunya i dels Països Catalans per la seva llibertat. 

Els primers antecedents del símbol de l’Estelada daten del 1908 amb una Estelada 
romboïdal (un rombe blau amb estel blanc al mig de la Senyera) i del 1918 amb 
l’Estelada tal i com avui la coneixem. En paraules de Vicenç Albert Ballester, a qui és 
considera que fou el seu inspirador o creador, l’Estelada no deixa de ser la Senyera a 
la qual se li ha afegit un signe de rebel·lió (el triangle amb l’estel), que com quan s’hi 
afegeix el crespó negre com a signe de dol; s’eliminarà quan hagi fet la seva funció o 
assolit el seu objectiu, o sigui, quan s’assoleixi la independència de Catalunya. 

Històricament l’Estelada ha estat una bandera que representa la lluita de Catalunya 
per la seva llibertat. En aquest sentit, fou l’Estelada la bandera que onejà quan 
Francesc Macià proclamà la República Catalana el 14 d’abril de 1931, així com també 
ho fou el 6 d’octubre de 1934 quan el President Lluís Companys proclamà l’Estat 
Català. L’Estelada també estigué present al front de guerra durant la guerra civil 
espanyol de 1936 a 1939 al costat de la República, lluitant contra el feixisme i a favor 
de la democràcia i la llibertat. Posteriorment, durant la foscor del franquisme, diverses 
forces polítiques catalanes a la clandestinitat, la varen emprar, convertint-la en una 
bandera de resistència a la dictadura. És durant aquesta època que n’apareixen 
versions diferents, amb el triangle blanc o groc i l’estel vermell (anys 1968 i 1972 
respectivament), adaptant el símbol original a l’estètica de la revolució socialista. 

A l’actualitat, l’Estelada és un símbol present al carrer, a les façanes de les cases i en 
festes populars, on és habitual que moltes colles castelleres l’utilitzin per culminar els 
seus pilars. 

Cal destacar que al costat del Poble de Catalunya, amb els lemes de “Som una Nació. 
Nosaltres decidim” i “Catalunya, nou Estat d’Europa”, l’Estelada fou la gran 
protagonista a les manifestacions del 10 de juliol de 2010 i de l’11 de setembre de 
2012. 

Des de Convergència pensem que "cal donar suport a les iniciatives socials que 
promoguin actes pedagògics i reivindicatius" i subratllen que "creiem fermament que 
cal continuar treballant en favor de les llibertats catalanes a través d’iniciatives que 
fomentin la consecució d’aquest objectiu". 

CiU Viladrau recorda que "el símbol que mostra la voluntat del poble català de ser 
lliure és l’estelada, una bandera de llibertat, de democràcia, de tolerància i respecte, 
que representa els anhels d’assolir la independència del poble català i que per aquesta 
senzilla raó son molts els municipis de Catalunya que ja la tenen hissada". Per aquest 
motiu consideren que a Viladrau  "mereix ser hissada en un lloc preferent, força 
visible i permanent de la nostra població en commemoració de la propera Diada de 
l’11 de setembre". 



   
 

 

Atès que a Viladrau existeix un moviment polític i social favorable a la sobirania i al 
dret a decidir del Poble de Catalunya, estès entre la ciutadania com es pot veure per la 
massiva participació de Viladrauencs en les dues manifestacions abans esmentades. 

Atès que l’Estelada és una bandera amb més de 100 anys d’història, vinculada a la 
defensa de la democràcia i a la llibertat nacional de Catalunya. 

Atès que poble de Viladrau ha mostrat el seu compromís amb la independència de la 
nació catalana com en la consulta popular per d’independència del 13 de desembre del 
2009  o  mitjançant els seus representants politics  en el passat ple del  dia 5-11-2012  
proclamant-se  Territori Lliure Català . 

Atès que el nostre Ajuntament va  donar el seu vist i plau a la col·locació a l’entrada 
del nostre  poble  per la carretera   de   dos  rètols  indicatius  amb el lema  “ municipi 
per la independència  “ i que aquesta iniciativa no va ser aprovada per el ple 
municipal i ni tan sols es varen dignar a informar d’aquesta iniciativa al nostre Grup 
Municipal. 

Atès que CiU Viladrau va presentar aquesta mateixa moció demanant hissar una 
estelada a les dues úniques rotondes que tenim al nostre poble,  en el passat ple 
ordinari i que el equip de govern compost per L’Alternativa Viladrau i ERC  van 
manifestar no estar d’acord en  hissar una estelada a la rotonda d’entrada al poble 
(davant Ajuntament ) i si estar d’acord en hissar una estelada a la rotonda davant del 
edifici del Torrent , sempre i quant anés acompanyada de la bandera oficial de 
Catalunya i  que finalment es va deixar sobre la taula sense aprovar  aquesta moció. 

Atès que el grup Municipal de CiU considera totalment inacceptables la proposta que  
ens varen fer per part del equip de Govern de instal·lar una única estelada en la 
rotonda  davant del edifici del torrent amb la condició de que anés acompanyada de la 
bandera oficial de Catalunya  

En aquest sentit, el Grup Municipal   de Convergència  i  Unió  a l’Ajuntament de 
Viladrau vol que s'aprovi  aquesta moció en el ple i que tingui els següents acords: 
 

Primer: 
 Portar a terme els requeriments administratius i tècnics necessaris per tal d’instal·lar 
una asta (de mínim 10 metres de longitud) i hissar-hi una bandera estelada al centre de 
la rotonda d'entrada al poble davant de l’Ajuntament que s’eliminarà quan hagi fet la 
seva funció o assolit el seu objectiu, o sigui, quan s’assoleixi la independència de 
Catalunya 
 
Segon: 

 Assumir el compromís de mantenir-la de forma permanent, substituir-la si sofreix 
algun desperfecte o posar-ne una altra si desapareix. 

  Tercer:  



Comunicar aquests acords a totes les entitats de Viladrau  a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, a la Federació Catalana de Municipis, als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.  

 

VOTS A FAVOR: Els 3 Regidors de CiU 

VOTEN EN CONTRA: Els 5 Regidors de L’A. 

ABSTENCIONS: 0 

La proposa queda desestimada. 

 

11.- MOCIÓ PER A LA SENYALITZACIÓ D’1’5 MTS. EN L’AVANÇAMENT 
DE CICLISTES AL NOSTRE MUNICIPI – CIU.- 

A l’hora de compartir l’espai de les nostres carreteres , el col·lectiu de Ciclistes ja 
sigui per practicar esport o com a medi de desplaçament habitual són els més 
perjudicats en tots els accidents que  s’estan produint  últimament donat  que són  el  
més fràgils. 
Aquest és un esport de lleure  que any  rere any  va en  augment com  hem  pogut 
comprovar en  totes  les  carreteres  i especialment en les que circulen per la nostra 
comarca perquè tenim una orografia especial molt apreciada per aquest col·lectiu que 
atrauen molts ciclistes  a gaudir d’elles  :  Coll del Buc ,  coll S’esplanes , Collada de 
Taradell, Coll. Formic, Turó de l'Home, Santa Fe, Sant Marçal, Coll de Revell, Coll 
de Gomara  , etc .  Són noms  coneguts  per  molts  aficionats  que  visiten  les  nostres 
carreteres i  que molts d’ells escullen  el nostre poble Viladrau per fer una parada i 
recuperar forces ja sigui esmorzant o els que fan tirades de llarga distància a quedar-se 
a dinar . 

Des que  el mes  de maig de  l’any passat va entrar  en vigor  el nou  reglament de 
circulació , els ciclistes tenen ,com tot conductor, obligacions i drets : els menors que 
circulin per cas urbà , han de portar obligatòriament el casc, no fer-ho suposa una 
multa de 200€ que hauran de pagar els seus tutors legals. Els majors de 18 anys han 
de continuar portant casc en vies interurbanes. La norma deixa molt clar l’avançament 
en carretera que diu: 

Quan s’avança un ciclista o un grup, és obligatori sempre deixar una distància 
mínima lateral  de seguretat d’ 1,5 metres , encara  que s’ocupi  part del carril 
contigu o  contrari , sí és el cas . També cal  remarcar  que molts  conductors 
desconeixen que  en el cas que  el carril  contrari estigui  separat per una línia 
contínua, es pot avançar els ciclistes sempre que no hi hagi riscos, per a ells ni 
per a la circulació. 

El Grup Municipal de CiU Viladrau  demana i reclama la millora  d’aquesta  especial 
senyalització  d’1,5 metres en l’avançament  a ciclistes  en totes les carreteres que 



   
 

 

denoten  un número alt de concurrència de ciclistes i especialment les de la nostra 
comarca d’Osona i que actualment és inexistent. També reclamem a l’administració 
més campanyes oficials de sensibilització. No demanem res extraordinari només que 
es respecti la llei, que es divulgui i que es conegui i que s’apliqui el sentit comú a 
l’hora de compartir aquest espai perquè pensem que aquest metre i mig  pot salvar 
vides. 

El Grup Municipal  de  CiU  també  vol  anunciar que hem aconseguit  el compromís 
exprés per part del departament de Carreteres de la Diputació de Barcelona  que el 
tram de la carretera de “La Fullaca” que aquest any que ve es remodelarà  s’inclogui 
aquesta especial senyalització per al col·lectiu ciclista que molt sovint podem veure 
tots nosaltres circulant per aquesta carretera. 

Atès que el nostre grup municipal ja va presentar una moció  amb data 5 de març del 
2012  en la que es demanaven l’opció dels següents acords.: 

 1. Instal·lar a l’entrada i sortida de la carretera que passa per el nostre municipi 
de senyals indicatives  de  la necessitat de deixar  1,5 mts.  en l’avançament 
d’aquest   col·lectiu  de  ciclistes,  per  tal  de   conscienciar   als   conductors 
d’automòbils que  tinguin precaució  doncs molt probablement es trobaran 
ciclistes circulant, i així demostrem la nostra sensibilització i suport a aquest 
col·lectiu 

2. Donar coneixement d’aquesta iniciativa a altres municipis que composen la 
nostra comarca i als diferents mitjans de comunicación per tal  que ells facin el 
mateix al seu municipi i que la proposta fou aprovada per unanimitat amb el vot 
favorable de la totalitat dels regidors presents. 

Atès que  en diferents plens posteriors el nostre grup municipal ha instat a l’ equip que 
governa  l’Ajuntament  a complir amb el que es demanava en els acords de la moció 
presentada el març del 2012  i que se’ns ha contestat que l’Ajuntament no té potestat 
de senyalitzar les carreteres i que amb data 12 de novembre del 2012 es  feia tramesa 
al  Servei  Territorial  de  Carreteres  de  la Generalitat  de Catalunya  del certificat  de 
l’acord del ple del dia 5 de març  que es deia textualment “per al vostre coneixement i 
efectes oportuns “  i que fins a la data d’aquest ple  aquesta senyalització és inexistent. 

Atès que el nostre Ajuntament sembla que va  donar el seu vist i plau a la col•locació 
a l’entrada del nostre poble  per la carretera de dos  rètols  indicatius amb el lema“ 
municipi per la independència “i que  aquesta  iniciativa no  va ser aprovada pel  ple 
municipal. i ni tan  sols  es varen  dignar a informar d’aquesta  iniciativa el nostre 
Grup Municipal i que  tampoc ens  consta que  s’hagi demanat cap permís  
administratiu de cap tipus al Servei de Carreteres. 

Atès  també que aquest  Ajuntament va instal·lar un rètol indicatiu de  l’aparcament 
d’Autocaravanes a la mateixa carretera i que tampoc ens consta que s’hagi demanat 
cap permís a l’ administració titular d’aquesta carretera, entén el nostre grup 
municipal que amb aquests dos  exemples  es demostra que  sí  que és  competent el  
nostre Ajuntament quan convé i per tant també pot fer-se càrrec d’aquesta 



senyalització que demanem i que és de vital importància remarcar que POT 
SALVAR VIDES ¡!!! . 

 
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1 Portar a terme  els requeriments administratius i tècnics necessaris per part d’aquest 
Ajuntament  per  tal  Instal·lar  una   senyal  homologada indicativa   d’ 1,5   metres 
d’avançament a ciclistes a l'entrada i  sortida del nostre municipi en els  dos sentits de 
la marxa  , és a dir quatre senyals en total. 
 

VOTS A FAVOR: 8 

VOTS EN CONTRA: 0 

ABSTENCIONS: 0 

La proposta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que 

són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació 

 

12.- RECOLZAMENT AL MANIFEST DE LA DIADA.- 

Sr. Alcalde proposa En el punt 12 serien precs i preguntes però volíem, si ens 
permeteu, entrar un nou punt, que seria el 12 i precs i preguntes passaria a ser el 13. 
Per com deia al principi, i se’ns despedida el senyor Hector Bayarri per poder donar 
recolzament en aquest dia de la diada, sembla ser que des de l’AMI s’ha de llegir un 
manifest, els ajuntaments que vulguin, i sembla ser que hi ha d’haver-hi un acord de 
ple per poder-ho enviar i conforme els ajuntaments que han llegit aquest manifest 
puguin constar. No se si teniu cap inconvenient en que incloem aquest punt. Doncs 
seria només l’acord de poder llegir el manifest el dia 11 i anunciar que serà a les 11 
del matí aquí davant l’ajuntament. Si s’aprova ho podrem enviar a l’AMI. 

Sr. Argenter: Jo tinc entès, i així ens ho han demanat les associacions del poble, com 
saben vostès sóc president de l’associació BTT de Viladrau, a través de la junta de 
l’Assemblea Nacional, aquest manifest es llegiria un paràgraf. 

Sr. Alcalde: Sí. Nosaltres ho proposem en el ple i que consti que ha passat pel ple. 
Després, aquí a més a més ens demanen una fitxa, que volíem demanar al de 
l’Assemblea, i s’ha d’omplir quines associacions havien participat i fora del ple s’ha 
de parlar amb les associacions. 

Sr. Argenter: Pensàvem que ho llegiria en senyor Bayarri. 



   
 

 

Sr. Alcalde: No, no, no sabem qui llegirà. No he dit això, he dit que el senyor Bayarri 
deia que s’havia de donar recolzament a la diada i que per això volíem entrar aquest 
punt en l’ordre del dia. Qui llegirà crec que s’hauria de parlar amb la presidenta de 
l’Assemblea Nacional i llavors s’ha d’enviar una fitxa omplerta i a veure quines 
associacions hi ha participat i posar-ho. Nosaltres avui només hem d’aprovar-ho per 
ple que es llegirà el manifest i després enviar-ho conforme l’ajuntament ha participat 
amb aquesta fitxa omplerta. 

La proposat s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels membres 
del Consistori presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret que 
la conformem. 

 

13.- PRECS I PREGUNTES: 

Ordenances Fiscals: 

Sr. Argenter: Senyor alcalde , en el, passat ple extraordinari del passat  20 de Juny 
del 2014 i mes contretament en la proposta i modificació de les ordenances fiscals  
2014, en l’apartat de intervencions  vostè  va fer aquesta pregunta al nostre portaveu  

 “vostès saben el cost que representa per l’Ajuntament obrir la piscina? 

La nostra resposta va ser que    “ no, NO ho sabem “ 

recordarà que la seva immediata intervenció ens deia textualment : 

“D’acord, perfecte. Això és el que volia sentir. Perquè no s’han llegit les ordenances ni 

quan és hora de parlar-ne.” 

Sr. Alcalde ens agradaria que ens digues si ho sap vostè quina es la ordenança municipal 
que explica el cost que te la piscina per aquest Ajuntament donat que vostè en retreu com  
hem demostrat que no ens llegim les ordenances i que per aquest motiu no sabem el seu 
cost,  torno a preguntar  vostè sap quina es la ordenança que explica a tothom donat que 
son publiques , el cost que te la piscina municipal per les arques de l’Ajuntament …  

Sr. Alcalde: Ho se perfectament, no les sé de memòria però si vol les anem a buscar, 
les llegim i mirem el preu de les piscines, el que s’ingressa i el que surt. En el pròxim 
ple li presentaré tots el números d’aquest any de com ha quedat la piscina. 

Sr. Argenter: Una cosa són els preus i l’altre el cost que li suposa a l’ajuntament 
obrir la piscina, el cost. 

Sr. Alcalde: Si si el cost. 

Sr. Argenter: Vostè ens va dir que durant 3 anys el cost del socorrista, el clor,... això 
surt a les ordenances?  



Sr. Alcalde: No, això no surt. Surt en els pressupostos i els tancaments, surten aquest 
números. Partida per partida. 

Sr. Argenter: Es veu que nosaltres no ens hem llegit les ordenances i no sabem el 
cost de la piscina. 

Sr. Alcalde: O sigui que no el saben encara? 

Sr. Argenter: No perquè no surten a les ordenances. 

Sr. Alcalde: No, és perquè no han vingut a les reunions de les aprovacions dels 
comptes anuals. Lògicament que en una ordenança no surt el detall, en les ordenances 
surten els preus que es cobren a les famílies, s’entén perfectament. Si no ho va 
entendre ho sento molt. Els preus i les entrades i sortides estan en els balanços i en els 
pressupostos. Li donc la raó, en l’ordenança això no surt. 

Ple extraordinari del 14 de febrer de 2014: 

El Sr. Argenter, del grup municipal de CiU, fa la següent intervenció que es transcriu 
íntegra, perquè així ho demana l’interessat, aportant la intervenció per escrit que es 
transcriu a continuació: 

“Sr. Alcalde en el  ple ordinari celebrat el passat dia 2 de Juny del  2014  i mes 
concretament en el seu primer punt del ordre del dia : 

 1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27/02/2014 I 
EXTRAORDINÀRIA DE 14/04/2014. 

El nostre grup municipal va expressar la seva perplexitat en el fet que el debat 
col·loquial que va esdevenir el punt n.º 5 del ple extraordinari de data 14/04/2014 i 
que recordem que era : 

PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL “MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIARIES 
DE PLANEJAMENT DE VILADRAU- SECTOR MAS MIQUEL I CASADEVALL 
I ÀREA D’APORTACIÓ. 

Aquest debat que comentem a on el nostre cap de l’Oposició Sr. Tordera exposa un 
seguit de dubtes i de fets en relació a aquesta modificació de les normes subsidiàries i 
que va comportar fins i tot que el Sr. Alcalde demanes que  pares la gravació a fi i 
efecte de fer un seguit d' afirmacions que no volia o no estava disposat a què es 
gravessin per tal que no quedessin reflectides a la gravació del ple i conseqüentment a 
l’acta del ple. com dèiem aquesta intervenció del Sr. Tordera que en la gravació del 
ple va des del minut 25, al minut 38 exactament, 15 minuts de gravació i debat i que 
en la seva transcripció literal consta de 119 línies de paraules, transcripció literal que 
hem encarregat nosaltres que es fes i  que  complint amb el comunicat emes per la 
Sra. Secretaria que ens informava que tota intervenció dels regidors  al ple municipal 
que no s’entregués per escrit en el mateix ple, es faria una transcripció  resumida  i  



   
 

 

per que així consti en l’acta d’aquest ple  els llegiré la transcripció que trobem a faltar 
i que diu així:  

Sr. Tordera: Vindre a veure la documentació perquè volem saber si es pot fer o no es 
pot fer rés  ens volem assabentar bé com que és una part rústica i que es pugui arribar 
a convertir amb uns solars que es pugui edificar, amb sembla que costés molt, s’ha de 
veure com esta, penso jo , no se les hectàrees que ni hi ha ni com funciona tot això, 
ara les normes poden haver canviat no ho se però havans les normes deien que per 
metros quadrats els edificis que es podien fer, clar veiem que en aquesta finca hi ha 
molts moviments hi ha una gent permanentment treballant, mirarem si es pot fer 
perquè aquesta finca deu ser pre-parc 

Sr. Alcalde: No, no, no és ni pre-parc ni és parc, el pre-parc acaba una mica més avall 
del trencant de les aigües, no se exactament ara el límit, el que sí que li avanço és que 
ja ha vingut el director general d’urbanisme a veure, ha vingut la directora general 
d’urbanisme de la Catalunya central, han vingut els tècnics , ha vingut medi ambient, 
abans de tirar això endavant, en quan el que es fa i deixa de fer, dos habitatges nous  
però s’enderroca bona part del construït i això és molt fàcil de veure, té tot el temps 
que vulgui amb els arquitectes i ho dic amb benefici de vostès, crec que és una cosa 
bona de resoldre perquè fins ara allò sí que era una zona que estava una mica deixada 
i descontrolada, ara s' està intentant d’arreglar amb bona fe conjuntament amb el 
propietari, troben una bona relació com per di fem les coses bé, s' està reordenant 
conjuntament amb l'aprovació i amb el vistiplau i aconsellats per al director general 
d’urbanisme, que ha pujat a Viladrau, ha estat al lloc per  tant el que s' està presentant 
a qui crec que és una cosa i no tinc cap problema i tenim també vull dir que en el 
plànols de darrere per què vegin vostès de què es tracta i de què pugin també els 
arquitectes per acabar-ho d'explicar millor, primer ens van demanar que si fer un pla 
parcial després ni Urbanisme sabia com resoldre aquest tema i almenys s’ha arribat 
amb un bon acord de fer-ho amb una zona urbana, com si fos una urbanització però 
privada, perquè, doncs per què té tots els serveis, ho té tot i serà una zona urbana, per 
urbanisme també és molt més fàcil que sigui urbà, però fora del nucli urbà de 
Viladrau, serà com un urbà privat i té tots els serveis tot el manteniment, tot ho ha de 
fer ell. 

Sr. Tordera:  perdo una pregunta.., el que passà que això  pot crear un precedent això , 
doncs a Viladrau i hi ha moltes finques 

Sr. Alcalde: no i si en crees algun per mi amb el sistema que estem fent aquest, firmo 
dema per exemple el problema que tenim amb les Guilleries, el problema que tenim 
amb els veïnats, o tant de bo tothom, per exemple les Guilleries o aquests nuclis que 
hi han , tant de bo tothom fes com aquest senyor que es fa càrrec de tots els serveis, 
ho assumeix tot, el 15 % d'aprofitament mig, el resolt amb l’ajuntament bé, vull dir el 
que toca el que marca la llei, les zones verdes les cedeix però no allà perquè sinó 
tindríem un problema per què hauríem d'anar allà a mantenir les zones verdes , sinó 
que les cedeix i ho arregla amb un altre part del municipi i que termeneja amb 
Viladrau per  tan sí que amb una zona que ens toca a nosaltres i ens ho condiciona, 
per  tant , tant de bo que tots aquests nuclis el poguéssim resoldre així. 



Sr. Tordera: també hi ha un altre tema que li volia comentar, el tema d’aquestes 
carreteres que son camins rals que passaven abans , que passarà amb tot aquest tema, 
realment això es així.. 

Sr. Alcalde: Quins camins rals … 

Sr. Tordera: els que passaven per al mig de la finca 

Sr. Alcalde: els camins rals que passaven per al mig de la seva finca ara ja fa molts 
anys que no hi passen, ara passen pel costat i fa molts anys que estan així, vull dir que 
no és d’ara, no estem traient cap camí ral. 

Sr. Tordera: no,  si és que ja s’han tret 

Sr. Alcalde: s’han tret per no se quants anys fa  que baixó és una finca consolidada de 
fa no se quants anys, fa molts anys per  tant aquest camí, esta ja desplaçat al costat, si 
vostè la fet 

Sr. Tordera: si però ni ha un que no esta desplaçat 

Sr. Alcalde: si esta dintre no és camí ral vull dir, hem buscat total la documentació i 
no esta ni a dins de l’inventari, aquest no surt ni a l'inventari de camins, així com 
altres camins que estem defensant en el planejament, en la normativa, en el Plànols de 
la Generalitat, aquest no consta 

Sr. Tordera: això es un tema que ens preocupa i que ho buscarem 

Sr. Alcalde:  vostè esta en el seu dret però  no estem parlant nomes d’aquest camí ral, 
li torno a repetir, aquest camí, aquesta finca no se quants anys, o sigui vull que sem 
entengui, no se quants anys fa que està consolidada, ho dic perquè ho desconec, no se 
quin any es va tancar i aquest senyor va comprar aquesta finca i que es va fer tot això, 
lo que si li puc assegurar que a nosaltres no ens consta cap camí ral perquè hagués 
sigut un problema tirar en darrere i refer tot això 

Sr. Bayarri: si vostè te documentació d’aquest altre camí, el inventari no es un 
inventari tancat, el inventari es un tema obert si vostè pot aportar amb la 
documentació que acrediti aquest camí, el farem entrar, sense cap tipus de problema. 

Sr. Alcalde: el camí ral que estem parlant d’aquest tema en concret no existeix per 
nosaltres ho varem mirar, ara si vostè el troba, lògicament s’estudiarà. 

Sr. Tordera: aquest el camí que antigament anava a Espinelves i s’hauria de saber 
quan es va tancar aquesta finca doncs aquest  camí passava per al vell mig de la finca i 
es el que pujava capa  l’altre banda  ,jo hi he viscut molt anys allà i se que es passava 
per allà. 

Sr. Alcalde:  aquest fa any i anys, no se quants anys fa, aquest res com vostè sap hi 
han moltes  mes edificacions, també això que puja per al mig de la finca… 



   
 

 

Sr. Tordera:  es que les edificacions hi eren igual, lo que no  hi havia era  la granja de 
porcs aquesta no hi era, però  jo si que li puc donar consciencia de com s’ha fet tot 
baixó, aquí tenim unes fotografies que son molt anteriors de lo, que hi avia aquí, 
realment aquí si van fer moltes coses però clar tampoc era una cosa que estava tan ben 
reorganitzada de com esta ara, per baixó li comento que clar aquí s’ha agafat una 
extensió de terreny que es gran, s’ha de veure  la par que hi avia edificada, per això li 
comentava ara, hi havien les paises, tot lo que eren els corrals de les ovelles i 
evidentment a quest punt d’aquí  hi han mols metres i s’ha de veure com es 
redistribueix i com es fa. 

Sr. Alcalde: de baixó es tracta, si vostè passa pagina veurà que hi ha un plànol de 
detall que es lo que esta supervisant Urbanisme i esta posant les condicions que també 
ha posant Urbanisme 

Sr. Tordera: es clar imagineu la quantitat de metres i metres que hi ha edificats 
d’abans de lo que era anteriorment. 

Sr. Alcalde: doncs d’això soc conscient i precisament per  això 

Sr. Tordera: Jo quan veig això penso realment fins a on s’ha arribar i fins a on es pot 
arribar si es un terreny que es rústic que fa molts any que ho es que no ve d’ara, d’on 
ha vingut tota aquesta massificació de edificacions que hi ha aquí dintre ficats clar i 
que si encara ho volem massificar molt mes, baixó ha de crear un precedent, 
evidentment baixó s’ha de veure qui ha donat els permisos per edificar tot baixó.  
fossin anteriors o actuals  per que es clar això no ha vingut  d’ara, no han vingut sols 

Sr. Alcalde: O poder no ni han de permisos 

Sr. Tordera: Exacte, o poder no ni han de permisos per edificar, es que aquí es a on 
vull arribar jo, a veure qui els ha donat aquest permisos i si ni han donat de permís, 
clar en aquest punt això sa  d’aclarir, clar i si no hi son , aquí hi aniré a totes perquè 
baixó no es faci 

Sr. Alcalde: Ha… vostè mateix 

Sr. Tordera: per baixó dic avia’m si tenim una masia, una casa de pagès, si la volem 
arreglar doncs la arreglem, i tant es  que s’ha de fer, jo seria el primer de fer-ho lo que 
no pot ser es que fem realment unes modificacions en una cosa que s’ha emplenat 
aquí, san fet una quantitat de metres quadrats de mes 

Sr. Bayarri: jo li dic Sr. Tordera i  torno una mica en lo que deia el Sr. Alcalde em 
sembla molt be que vostè estigui preocupat per això però a les hores no mirem nomes 
això, hi ha moltes mes edificacions  

Sr. Alcalde:  entrarem en un debat fort i li dic que vostès mateixos li dic sense cap 
ànim…, tant nosaltres  que fa uns 8 anys que hi som com vostès que hi han estat dotze 
anys si entrem en aquesta polèmica, penso que ens hem de centrar en lo que hi ha aquí 



les edificacions que vostè veurà que tirant aterra, que es treuen d’aquestes que diem 
noves perquè les velles les que hi han agut ara en els últims anys crec que les treu 
pràcticament totes i urbanisme encantats per que lo que estem fent es una reordenació 
de la finca vale per lo tant jo penso que vostè dirà el que vulgui però amb bon criteri 
com alcalde i el que baixó representa a mes a mes per la millora del problema que te 
l’Ajuntament de Viladrau per la aportació que es per al municipi i precisament per 
posar ordre conjuntament  amb Generalitat i amb Medi ambient i amb Urbanisme, 
seria una llàstima que ara i ho dic claríssimament  no que vostès, algú impugni baixó 
que es per al be de Viladrau ara tal com esta, no li dic lo que ha passat fins ara 

Sr. Tordera:  per això jo ho comentava perquè baixó  crec que es un disbarat tan gros i 
m’agradaria saber des de quin dia no s’ha donat  mai un permís d’obres  allà i per això 
ho estic comentant  

Sr. Alcalde: baixó.:  puc comentar algu i que s’esborri desprès de la gravadora perquè 
jo no vull que consti  

Secretaria:  No digui noms 

Sr. Alcalde: tenim una altra finca d'aquí Viladrau, tinc permís perquè això quedi 
esborrat, 

Sr. Tordera: si si després ho esborra no hi ha cap problema. 
Sr. Alcalde: perquè diré noms per posar un exemple 
Sr. Bayarri: no no tanquem la gravadora i així no hi ha proves. 

Finalment es tanca la gravadora…………………….. 

Sr. Alcalde, donat que vostè com a portaveu del Grup Municipal de L’Alternativa va 
votar afirmativament, és a dir va aprova el contingut de l’acta de la sessió 
extraordinària del dia 14/04/2014 la nostra pregunta és :  

Estan vostès d’acord en què en aquesta acta s’hagi eliminat 15 minuts de gravació del 
debat, 15 minuts de gravació d’un debat important, 15 minuts de gravació que ni tan 
sols es fa un resum, és a dir, estan vostès d’acord amb practicar el que antigament en 
l’època franquista es deia CENSURA i que ara tècnicament es diu prevaricació , estan 
vostres d’acord amb aquesta pràctica, estan vostès d’acord en fer prevaricació..” 

Sr. Alcalde: No el penso contestar, i no cauré més en els seus insults i la seva mala 
educació. Perquè a més a més si el contesto, i això surt, que no tindria cap problema 
perquè va ser de mutu acord que es parés la gravadora, però no el vull contestar. És 
vostè un impresentable i un mal educat, a més a més, no saben on naveguen. Venen 
aquest dia aquí amb una diputada per mirar el tema de MasMiquel, el senyor Tordera 
dient que allò no era un veïnat rural i està aprovat en les normes subsidiàries des de 
l’any 1985, o sigui que no saben on passen ni on naveguen, no el penso contestar res 
més, s’ha acabat. Alguna cosa més? 



   
 

 

Carretera de la Fullaca: 

Sr. Tordera: Sí, hi ha un tema que s’ha parlat al principi, és el tema de la Fullaca i 
com sap vostè és un tema bastant important i que l’estem portant a terme, el que li 
demanaria, i li demano molt educadament perquè no se’ns esveri i tinguem cap 
problema, a veure si es capaç d’anar a la Diputació de Barcelona i prendre mides de 
quan té de tram aquesta carretera, ja que nosaltres hem fet tot el que havíem de fer. A 
mi tan me fa que tingui el nom o el que vulgui, nosaltres el que volem és tenir la 
carretera feta. Vostè sap que hi hem treballat molt, perquè jo sé que vostè ha tingut 
varies trucades de la Diputació i no s’ha dignat ni a escoltar-les ni anar-hi. No, no 
rigui, perquè només li estic dient que ho faci i hi vagi. 

Sr. Alcalde: Això és mentida. El tracto de mentider, perquè no pot vostè en un ple 
dir-me que jo no he agafat el telèfon de les trucades de la Diputació de Barcelona. 
Digui vostè que ha trucat i ha parlat amb les secretaries i nosaltres no hem coincidit 
amb les dates per veure’ns amb el diputat, però no digui que no he atès les trucades. 

Sr. Tordera: Amb quatre mesos? 

Sr. Alcalde: Si senyor, amb quatre mesos, perquè em van trucar dues vegades i no 
varem coincidir. Les dates que a mi m’anaven bé no li anaven be a ell i no he sabut 
res més. O sigui que mentides no.No he penjat mai el telèfon a ningú al contrari, i 
encantat. En quant el tema de la Fullaca, escolti, no el tregui més, que es vol apuntar 
un “tanto”? Li vaig ensenyar que està aprovat des de fa dos anys, per això no se a que 
bé. 

Sr. Tordera: El sap vostè el pressupost d’aquesta carretera? 

Sr. Alcalde: Sí, només ho haig de mirar. A part, si és que vostès han aconseguit el 
pont, no hi vull entrar. Acabi de dir el que vol dir, però no li permetré que em tracti de 
mentider, que no agafo el telèfon al diputat. Això si que no li permetré. Tot i que el 
telèfon no l’agafo jo, si no que l’agafen les secretàries. A més a més, estava 
concertada una cita amb dia i hora però al final no li va anar bé a ell. Desprès, un altre 
dia no m’anava bé a mi i no he sabut res més. Per tant, el que no pot fer és dir aquí al 
ple, acusar, que no agafo el telèfon, perquè això és mentida. 

Després d’una amplia discussió sobre el pressupost de la carretera de la Fullaca, sobre 
l’aprovat inicialment i el que finalment s’executa, el Sr. Alcalde es compromet a 
portar en el proper Ple tot el cartipàs que té d’aquest projecte, ara bé de moment no 
disposa del projecte amb les modificacions perquè encara no li han fet arribar. El Sr. 
Tordera comenta que no té les modificacions perquè no les ha anat a buscar. 

Sr. Alcalde: No m’han donat dia i hora per anar a buscar-les senyor Tordera. En 
canvi vostè té prou poder perquè ja li han passat a vostè. Imaginis el que ha de pensar 
la gent el tracte de favor que te i com que vostè representa a CiU ja sap el pressupost i 
li han presentat. L’alcalde de Viladrau i potser el de Sant Sadurní, que són els 
implicats, i penso que per respecte la Diputació, ja només per respecte, el que hauria 



de fer primer és informar els alcaldes, no a vostès. Si vostè ho sap una vegada més 
demostra com anem en aquest país i el que està passant. Perquè si vostè ja sap el 
pressupost i ha vist el nou projecte, i l’Ajuntament de Sant Sadurní no el te i el de 
Viladrau tampoc, anem bé. Felicitats. 

Sr. Tordera: Jo només li comentava, perquè volem que la carretera es faci. Tant me 
fa si es vol penjar les medalles. 

Continua la discussió sobre les persones que han fet possible la millora del projecte de 
la Carretera de la Fullaca, fins que el Sr. Alcalde dona el tema per acabat. 

Sr. Alcalde: Per acabar i donat que aquesta setmana tenim la Festa Major, penso que 
hem de deixar de banda tots aquest temes i volia desitjar-vos una bona festa major a 
tothom, i que estan convidats a tots els actes. Hi haurà, com sempre, el pregó 
divendres i demano la col·laboració i l’assistència de tots i que tothom tingui una bona 
festa major. 

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. 

 


