ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 3 DE SETEMBRE DE 2012
Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 60/2012
Data: 03/09/2012
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sr. Hèctor Bayarri i Garcia (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores i trenta minuts del dia tres de setembre de dos mil
dotze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President, i un cop comprovada l’existència del quòrum que
cal perquè sigui iniciada, el Sr. Alcalde proposa incorporar un punt a l’ordre del dia,
per urgència, que és el donar compte de la renúncia del Regidor del Grup Municipal
de CiU Sr. Vinyeta, que es va presentar a les oficines municipals el dia 30 d’agost. Els
reunits, per unanimitat, ho aproven.

1.-APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 02/07/2012.
En virtut del que estableix l’art. 91.1 del R.O.F.R.J. de les Corporacions Locals,
aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, el Sr. President pregunta si algun
membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió
ordinària de 2 de juliol de 2012, que s’ha distribuït amb la convocatòria.
L’acta s’aprova per unanimitat.
2.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple
fins a la data (Decrets del 70/2012 al 90/2012).
3.-RENUNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JOSEP Mª VINYETA
PUNTÍ.El Sr. Alcalde llegeix la renúncia presentada pel Regidor Sr. Vinyeta, en data
30/08/2012, registre d’entrada 935/2012, en la qual manifesta la seva impossibilitat
d’assistir als Plens municipals per motius professionals raó per la qual presenta la
seva renúncia al càrrec de Regidor de la Corporació de Viladrau, 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 de Convergència i Unió.
El Ple de la Corporació pren coneixement de la renúncia al càrrec, formulada pel Sr.
Josep Mª Vinyeta Puntí, tot agraint-li els serveis prestats durant els anys en què ha
estat Regidor de la Corporació.
Intervencions:
El Sr. Bayarri demana al portaveu de CiU quina persona substituirà al Sr. Vinyeta.
El Sr. Argenter contesta que en el proper Ple ja ho comunicarà.
Per part de 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 de
Regidor que correspon, si no hi ha cap altra renúncia, al següent de la llista.
4.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE “DESENDOLLA’T AMB ENERGIA
APRÈN I ESTALVIA”.Atès que aquest Ajuntament està interessat en formar part del projecte Desendolla’t
que promou l’estalvi energètic en els centres d’ensenyament infantil i primària de la
comarca d’Osona.
Considerant convenient l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Viladrau i el Consell Comarcal d’Osona i vistes les tarifes de preus que s’hi adjunten,
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau i el
Consell Comarcal d’Osona per al desenvolupament del Projecte “Desendolla’t: amb
energia aprèn i estalvia”.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom i
representació de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
Intervencions:
Sra. Clopés: Explica en què consisteix el Projecte Desendolla’t Amb Energia Aprèn i
Estalvia explicant que surt d’uns estudis que fan els de Educació i de l’Agencia Local
de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona en que veuen que els centres públics
d’ensenyament de primària i secundària consumeix més energia que els centres
concertats o privats. Llavors, ells per mirar que aquest consum baixi, que hi hagi més
hàbits d’apagar els llums, més bons hàbits en aquests centres, i han creat un projecte
que en principi hi ha 52 escoles de la comarca d’Osona. El primer projecte si han
pogut presentar 20 municipis, Viladrau ens hi varem presentar i ens varen acceptar.
En principi ells instal·len un mesurador d’energia que d’alguna manera mira el
consum que es fa durant aquest any i de cara al curs vinent, si és que som un centre
que consumim molt, posar les mesures d’estalvi. Faran una formació, a la persona que
obra i tanca i que controla tot aquest tema i ens instal·laran aquest aquest aparell que
es diu ENVI-R que és el que va valorant el consum d’energia. Aquest projecte durarà
tot el curs i al principi costa la totalitat de 1.180 €, que la meitat la paga el Consell
Comarcal i l’altre meitat l’Ajuntament. Veurem els resultats i esperem que ens
serveixi per a poder fer les mesures necessàries per a estalviar energia.
5.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, PER A LA
RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS
O PERDUTS .Atès que el passat dia 13 de juny la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal
va acordar aprovar el conveni marc de col·laboració per a la recollida i acollida
d’animals de companyia abandonats i perduts.
Atès que en data 15 de juliol queda sense vigència el conveni actual 2008-2012, i
estant interessats en seguir amb el conveni per tal que el servei quedi cobert.
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Viladrau, el
Consell Comarcal d’Osona i l’Associació per a la defensa dels animals d’Osona, per a
la recollida i acollida d’animals de companyia abandonats o perduts.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom i
representació de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del
present acord.

La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
Intervencions:
Sr. Alcalde: A Viladrau ens toca pagar 1.546,96 €. Després hi ha un reglament de
control i de tot el que aquesta empresa per la recollida dels animals.
6.- PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI DE CESSIÓ GRATUITA D’UNA
XARXA D’ITINERARIS SALUDABLES A L’AJUNTAMENT.Atès que aquest Ajuntament va presentar una sol·licitud per a la instal·lació d’una
xarxa d’itineraris saludables que promou l’Organisme autònom de salut pública de la
Diputació de Girona (Dipsalut), dins el programa “Parcs urbans i itineraris
saludables”.
Vist el conveni que estableix les condicions de la cessió gratuïta d’una xarxa
d’itineraris saludables, corresponent a tot el material necessari per a senyalitzar i
demés termes del conveni.
Es proposa als reunits, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de cessió gratuïta d’una xarca d’itineraris saludables
entre Dipsalut i l’Ajuntament de Viladrau.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde, Francesc X. Bellvehí Busquets, perquè en nom i
representació de la Corporació, signi els documents necessaris per a l’execució del
present acord.
La proposta es aprovada per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels
Regidors presents que representen la majoria absoluta dels membres de dret de la
Corporació.
Intervencions:
Sr. Alcalde: Això la Míriam els explicarà una mica com funciona.
Sra. Míriam: Els pobles de la Diputació de Girona que formem part del programa de
salut, han marcat o han demanat per marcar itineraris per caminar. Depenent de cada
municipi amb un màxim de 10 km i aleshores es proposen les tres rutes que es puguin
fer. Els pobles que són molt plans i que tenen molt bones vies no hi ha cap problema
però a Viladrau, van venir i amb en Manel es van mirar diferents vies que es passen
per llocs que no fossin de propietat privada, en cas que es passes per algun lloc privat
s’hauria de demanar permís als propietaris i a partir d’aquí s’han creat tres rutes, a
Viladrau, per fer aquests itineraris saludables. Hi ha un conveni signat on
s’especifiquen totes les condicions i després portaran uns tríptics on hi hauran el
dibuix dels itineraris i tota la informació.
Sr. Alcalde: I es faran diferents reunions amb les entitats.
Sr. Manel: Aquests pals que han plantat, els del camí de les paitides ens els han
arrencat i els han posat al mig de la carretera. Jo vaig anar-hi, els vaig agafar i els vaig
tornar a posar al seu lloc amb un parell de rocs i no se si els han tornat arrencar o no.

Jo els volia tornar a fer collar però no se si fer-ho o no. Només us ho dic perquè ho
sapigueu que ens els han arrencat.
Sra. Míriam: Ho haurem de mirar perquè inspectors de la Diputació faran diferents
inspeccions durant l’any, per veure si s’han deteriorat.
Sr. Tordera: No s’hauria de parlar amb els propietaris?
Sra. Míriam: Ja es va fer.
Sr. Bayarri: Els camins són de propietat pública.
Sr. Manel: Sí, n’hi ha algun de propietat privada que ja se’ls va demanar.
Sr. Alcalde: Es demana respecte que no s’hagi d’anar plantant cada vegada.
7.- PROPOSTA APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC
D’ORDENACIÓ DE LES FINQUES DE MAS MIQUEL I CASADEVALL.El Sr. Alcalde exposa que s’ha rebut del Departament de Territori i Sostenibilitat un
requeriment de documentació que impedeix l’aprovació provisional d’aquest projecte,
per aquest motiu deixa la proposta sobre la taula fins que es rebi la documentació
sol·licitada pel Departament.
Sr. Alcalde: El divendres a última hora va entrar una documentació que ens falta
algun document, algun informe i el deixaríem sobre la taula perquè no està complert.
Sra. Teresa: El Departament d’Urbanisme demanen més documentació i com que
són ells que l’han d’aprovar definitivament és absurd que l’aprovem nosaltres
provisionalment, i ens falta aquesta documentació i a partir d’aquí ja es tornarà a
passar pel proper ple.
8.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITIVA
“REMODELACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR”.-

PROJECTE

OBRES

VIST l’acord del Ple d’aquesta Corporació de data 2 de juliol de 2012, pel qual es va
aprovar inicialment i es va sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal
ordinària titulat «Remodelació de la Plaça Major»;
ATÈS que, durant el període d’informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació
ni reclamació;
ATÈS que el tràmit procedent és el de l’aprovació definitiva del projecte (article 37
del ROAS), atès el que disposen l’article 264.1.a) de la LMC i l’article 38 del ROAS;
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals,
Vist l’acord del Departament de Governació i Relacions Institucionals GOV/14/2012,
de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any

2012, en que s’inclou l’actuació núm. 2012/726 de l’obra “Reforma a la plaça Major”,
amb un pressupost total de 274.991,41 €.
Per tot això,
Es proposa:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra municipal ordinària
titulat « Remodelació de la Plaça Major», redactat per l’arquitecte Sr. Claudi Martinez
Borrell, amb un pressupost 389.213,87 € més IVA.
Segon.- Comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals el
present acord als efectes de que es modifiquin les dades de l’actuació núm. 2012/726
del PUOSC 2012.
La proposa es aprovada 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 2 Regidors de CiU..
Intervencions:
Sr. Argenter: Passat el 2 de juliol vostè ens va dir que la plaça tenia mancances de
serveis a sota. Textualment va dir “amb moltes manques”. Jo li vull preguntar, quines
són aquestes manques i serveis sota la plaça? I si vostè té algun informe tècnic que
justifiqui aquesta afirmació que va fer?
Sr. Alcalde: En citaré tres. La telefonia, que no està correcte, tubs per passar fibra
òptica. Els altres serveis, no hi són. La baixa tensió, que està passada per les façanes
no hi són. I la manca més important, una solidesa a sota perquè les lloses no es
trenquin. Això és el més important, i n’hi he dit quatre.
Sr. Argenter: També va dir que havien anat a administració local a explicar-los de
que anava el projecte, quant pujava el projecte, etc, i ens van dir que tan el tècnic com
la directora de l’administració local estaven al cas i que sabien el que vostès
presentaven i el que volia fer. Volem saber el nom i cognom de la directora de
l’administració local que els va atendre com la del tècnic.
Sr. Alcalde: Si que ho podem saber. El tècnic és en Victor Gurri però la directora no
me’n recordo del nom. Amb la secretaria varem anar a la reunió el dos de juny.
Sr. Tordera: l’Anna Mochales?
Sr. Alcalde: Em sembla que sí que era l’Anna Mochales.
Sr. Tordera: Es que l’Anna això encara no ho té.
Sr. Alcalde: És clar se li va ensenyar el nou projecte però no es va entregar perquè
encara no estava aprovat definitivament era la primera aprovació.
Sr. Argenter: Ell va dir que havia anat administració local a explicar-los de que
anava el projecte, quant pujava el projecte en total i que tan el tècnic com la directora
estaven d’acord. I ara vostè està dient que no?

Sr. Alcalde: Com que no? Jo li dic que vaig anar a l’administració local, que em va
atendre aquesta senyora i el tècnic, els varem explicar el projecte i van dir que els hi
semblava molt bé i que ho presentéssim tot com calia i avui ho estem aprovant per
presentar-li tan com cal.
Sr. Argenter: També li volia preguntar, com ja deu saber vostè, un grup de veïns de
Viladrau que no estan d’acord amb el projecte de remodelació de la plaça s’han
proposat recollir signatures i li torno a demanar que es replantegi aquest projecte i si
més no que es faci una consulta popular com Déu mana, amb rigor, amb el
interventors de tots els partits, aquí presents, per tal de saber si el poble de Viladrau
vol una plaça nova o que s’arregli la que ja tenim, que és la de tota la vida. M’han fet
saber al dia d’avui porten recollides 209 signatures, el nostre grup municipal ens
agradaria saber l’opinió de la resta de regidors aquí presents, tan d’Alternativa com
d’Esquerra Republicana, sobre aquesta iniciativa popular i sobre si tindrien en compte
la seva opinió. Podem saber la seva opinió?
Sr. Alcalde: Doncs miri no. La consulta ja es va fer en el seu moment, és van fer 3 o
4 diades de informació, és van presentar els projectes, és va fer la consulta com
s’havia de fer, cap de vostès va anar a votar i el que han fet i el que diu aquesta
associació de veïns, això ja li comentaré més tard, no són els veïns com vostè sap i em
sap greu que vingui aquí donant excuses i dient mentides perquè vostès mateixos van
presentar la instància per demanar la Sala de Salvador Espriu pel dia 31, això està
aquí firmada pel senyor Tordera, els senyor Argenter i el senyor Vinyeta, demanen
vostès la sala i després s’amaguen darrera d’un grup que diuen que són veïns de
Viladrau quan són vostès, del grup de CiU, que han buscat tot aquest enrenou intentat
dividir el poble i buscant firmes. Quan vostès mateixos, i vull que consti amb acta,
són els que van demanar, amb l’instancia firmada per vostès mateixos, la Sala
Salvador Espriu per aquest dia; el que passa és que s’han amagat a darrera en contes
de donar la cara. El que havien de fer vostès era anar a votar el dia de la consulta i
promoure aquell dia que tothom anés a votar i avui no estaríem així, per tant la
consulta ja es va fer i avui s’aprova definitivament. I la proposta que hi ha aquí és, i
acabem, si es vota sí o en vota no.
Sr. Argenter: Puc contestar la seva intervenció, que tinc un altre pregunta. Puc?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Argenter: Jo li diria primer que la petició de la Sala Salvador Espriu no la va fer
el senyor Vinyeta, el senyor Argenter i el senyor Tordera. La va demanar en nom
CiU.
Sr. Alcalde: Però està firmada pels tres
Sr. Argenter: No, perdoni el que varem demanar firmada pels tres va ser el certificat.
Sr. Alcalde: La instancia està aquí firmada pels tres demanant la Sala.
Sr. Argenter: La Sala la va demanar el senyor Tordera que va signar

Sr. Alcalde: Perdona està signada pels tres.
Sr. Bayarri: Però la va demanar en nom de Convergència?
Sr. Argenter: La va demanar en nom de Convergència i firmada pel senyor Tordera.
Sr. Alcalde: Crec que està firmada pels tres però és igual no em vull equivocar, però
la va demanar en nom de Convergència. Jo el que els estic dient és que donin la cara i
no diguin que són veïns de Viladrau, que és el grup de CiU.
Sr. Argenter: És que no ens amaguem, i jo li donaré l’explicació. Va haver-hi un
grup de veïns que ens van venir a buscar i ens van dir si feriem alguna cosa, nosaltres
varem dir que en nom de CiU no feriem mai res, que són vostès els que s’han de
moure. Veïns són vostès els que s’han de moure i a partir d’aquí es va fer un grup de
veïns que estaven en contra. Si vostè ha vist els cartells no n’hi ha cap que posi
Convergència i Unió.
Sr. Alcalde: No, només el que tinc aquí a l’ajuntament i perquè vostès mateixos ja
havien dit que ferien una consulta i després ho han fet i encara ho està negant. Per tant
acabem aquest tema per mi ja li he contestat i que no pensem admetre això perquè ja
s’ha fet la consulta popular i ja està. O sigui que procedim a votar!
Sr. Argenter: Una consulta popular que no es vàlida.
Sr. Alcalde: Doncs vostè pensarà el que vulgui, es va fer i ja està. Votem si us plau.
Voten a favor els 5 Regidors de L’Alternativa i el Regidor d’ERC, i en contra els 2
Regidors de CiU.
9.- PROPOSTA ADJUDICACIÓ SERVEI DE REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA SALA D’ACTES I
ADUDIOVISUALS DE BRUIXES I BANDOLERS AL CCEN I
SENYALITZACIÓ D’ITINERARIS I CREACIÓ DE L’ARBORÈTUM EN
ESPAIS EXTERIORS.-

El Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2012, va aprovar d’acord amb
l’article 110 del TRLCSP, l’expedient de contractació, que es tramita pel procediment
obert, per concórrer les circumstàncies expressades en els articles 138,147 i 150 del
TRLCSP.
La Mesa de contractació, en data 17 d’agost de 2012, va obrir els sobre A de les
proposicions presentades, corresponent a la documentació administrativa, en data 20
d’agost de 2012, va obrir el sobre B, corresponent als criteris que depenen d’un judici
de valor i en data 27 d’agost de 2012 es va obrir el sobre C, corresponent als criteris
de valoració avaluables mitjançant fòrmules.
En data 31 d’agost de 2012, l’empresa Produccions Culturals Transversal S.L. ha
presentat la documentació justificativa, d’acord amb el requeriment efectuat.

Vista la proposta de la Mesa de contractació i d’acord amb el estableix l’article 151
del Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per R. D. Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, es proposa als reunits, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei “ Redacció i execució del Projecte
executiu d’adequació de la sala d’actes i audiovisuals de bruixes i bandolers al CCEN
i senyalització d’itineraris i creació de l’arborètum en espais exteriors” a l’empresa
Produccions Culturals Transversal S. L. , per un import de 231.404,96 € Iva exclòs i
demés continguts de la seva oferta i Plecs de clàusules reguladores que són contingut
contractual, en base a la proposta de la Mesa de contractació segons les puntuacions
resultants de l’avaluació dels continguts dels sobres B i C presentats pels licitadors ,
quines actes són incorporades, com a part justificativa del present acord, donant-se
aquí per reproduïdes en atenció a la brevetat, i s’uniran a les certificacions que es
facin del present acord en les seves notificacions als licitadors.
Segon.- Designar com a responsable del projecte al senyor Gerard Codina Mas, tècnic
municipal, d’acord amb el que disposa l’article 52 del TRLCSP, a qui correspondrà
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les prestacions pactades.
Tercer.- Requerir a l’adjudicatari per a que dins dels 15 dies hàbils següents a
comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació comparegui davant aquest
Ajuntament per a la formalització del contracte.
Quart.- Notificar l’adjudicació a la resta de licitadors.
La proposa es aprovada per majoria absoluta amb el vot a favor dels 5 Regidors de
L’A i del Regidor d’ERC i amb l’abstenció del 2 Regidors de CiU.
Sr. Alcalde: Aprofito per convidar als senyors de l’oposició, com he fet en altres
plens, perquè quan vulguin vinguin a veure el projecte. Com ja estan assabentats
aquest important projecte compta amb les subvencions de la Generalitat i de
TurEspaña, amb lo de Boscos, Bruixes i Bandolers i per l’altre banda amb la
subvenció de viure al poble. Doncs bé aquests dos projectes, que al final serà un, es
fan per tal de promocionar i dinamitzar el poble de Viladrau turísticament. El primer
que es Boscos, Bruixes i Bandolers com saben és un projecte de cinc municipis que la
primera anualitat, al haver-hi el canvi de govern la Generalitat va creure convenient
paralitzar-ho perquè no veien clar el projecte i TurEspaña ja havia fet l’ingrès dels
diners que subvencionava. Al veure que la Generalitat ho paralitzava i es tirava
endarrera van retirar els diners. Després els alcaldes ens varem mobilitzar i varem dir
a la Generalitat que aquest projecte no es podia aturar que hi havia molts diners en
joc, ja que ens queixàvem que a Madrid es quedaven els diners i un cop que ens
entregaven no podíem parar-ho. La Generalitat s’ho va repensar i han tornat a activar
el projecte. Viladrau, ja es va dir en varies reunions informatives sobre aquest
projecte, té un 12 o 13% que ha de posar el poble de Viladrau i a la reunió que van
venir la gent, comerciants i restauradors hi van estar d’acord i nosaltres hem tirat
endavant aquest projecte. De Viure Al Poble, doncs el mateix, estem amb un mínim
de 600.000 euros, dels quals un 55% arribaran de subvenció, i si aconseguim aportar

alguna cosa més que poguem estirar d’un altre costat dons la subvenció augmentaria .
Ara estem lluitant si treiem alguna cosa, no són gaire bons moments però ho estem
mirant. Com a mínim tot això, els 600 més el que estem fent de Boscos i Bruixes, que
són uns 200 el total serà, si no m’equivoco, uns 800.000 euros d’inversió. Així doncs,
la inversió mínima són 600 mil perquè ens en donin 300 mil. Com a mínim farem
aquests 600.000 i fins a 1 milió és el que tenim concedit però el mínim són 600 per
tant com a mínim hem de fer això. Però és un projecte molt engrescador, creiem que
és una manera de potenciar molt el poble; el projecte que ha guanyat el concurs i, el
poden venir a veure quan vulguin, ara el presentarem a totes les entitats del poble i a
tots els restauradors per explicar-ho bé i perquè se’l facin seu perquè creiem que ha de
donar molta vida al poble. Al menys és el que creiem i per això ho varem fer. Ens va
agradar el projecte, varem rebre les subvencions aquestes i creiem que ho hem
d’aprofitar. Per tant tenen a la seva disposició el projecte aquí per quan vulguin venir
a veure’l.
10.- PRECS I PREGUNTES.Tema: Projecte municipals.Sr. Argenter: Senyor alcalde vostè ens acusa al nostre grup municipal de no aprovar
els projectes que vostè diu que són importants pel nostre poble, aquest projecte per
exemple que ens hem abstingut. Evidentment per coherència i per respecte als nostres
electors, i al poble de Viladrau en general, el nostre grup municipal s’abstindrà
d’aprovar cap projecte si no som informats com a mínim amb 15 dies d’antelació. Sí
vostè ens nega aquesta informació com vol que li votem a favor cap projecte, vostè
m’està dient que voti a favor d’un projecte que no tinc aquí. Jo si el tinc 15 dies abans
me’l llegiré, me l’estudiaré i li podré dir si hi estic d’acord o no, el que no puc fer és
venir aquí al ple i votar que sí a ulls clucs, això no funciona així. Evidentment s’ha
acabat a venir a pidolar informació a la senyora Secretaria, he hagut de venir aquí a
demanar a la senyor Secretaria el full del ple per saber que és el que es diu, 3 o 4 dies
abans perquè vostè, repeteixo, no ens dona informació de cap tipus. Per tant, si no
tenim la informació abstenció.
Sr. Alcalde: Ja està?. Com vostè diu sempre s’abstenen en projectes importants per
Viladrau i aquest n’és un de molt important per Viladrau. Vostès estaven assabentats
d’aquest projecte des de fa molt temps i la informació, com diu, això no funciona així
evidentment, això no funciona així, jo si es pensa vostè que li aniré al darrera perquè
vingui aquí a demanar hora i em faci cap pregunta, des de que ha entrat vostè en
aquest ajuntament encara és l’hora que l’hagi de veure cap dia aquí i que demani hora
per mi o que demani hora per informar-se d’algun projecte. Que espera que nosaltres
li anem al darrera? Que li portem a casa seva? Potser que es mogui vostè. Vingui aquí
a l’ajuntament, te la porta oberta, no li he negat ni li negaré, ni a vostè ni al senyor
Tordera ni a cap de l’oposició ni a cap regidor cap informació, ni a vostè ni a ningú
del poble. Ara si es pensa que jo vindré a casa seva a portar-li la informació va molt
equivocat. Vostè és regidor te la seva responsabilitat i com a responsabilitat de regidor
ha de venir aquí a l’ajuntament i informar-se no que li portem nosaltres la informació
a casa seva. Si es pensa que a partir d’ara vindré a casa seva amb una safata a portar-li
la informació està molt equivocat, ara sempre em trobarà aquí a l’ajuntament per
atendre’l quan vulgui; el horaris, lògicament, que jo disposo dins l’ajuntament perquè

com sap treballo, jo si que treballo, tinc feina, tinc una empresa i tinc unes hores
dedicades a l’ajuntament, no tinc exclusivitat. Per tant, la informació que vulguin
obtenir poden venir aquí. El senyor Tordera precisament, ara ho diré, ha vingut algun
cop no se si l’he atès malament o no l’he escoltat o no l’he atès, m’agradaria que m’ho
contestes.
Sr. Tordera: No, m’han atès normal.
Sr. Alcalde: Se l’ha atès normal! No sé si haig de fer alguna reverencia ho faré,
potser. De moment jo vull que vinguin aquí que tenen la porta oberta i poden venir a
informar-se del que vulguin, ara no esperin que els hi portin amb safata a casa seva.
Per tant, no he rebut mai cap petició, per part de vostè almenys, mai que sàpiga jo
m’han dit les secretaries que hagin demanat hora per venir a veurem, mai. Llavors,
que vol que faci? No ho entenc. Dit això, sap que a partir d’ara quan vulgui pot venir
a demanar la informació que vulgui. Hi ha algun altre punt?
Tema: Mobiliari nova escola.Sr. Alcalde: Jo li voldria demanar al senyor Tordera, ja que va vindre per demanarme com teníem el tema del mobiliari de la escola i que volia fer alguna gestió al
respecta si ha pogut obtindré algú, si ha fet alguna gestió sobre el mobiliari de
l’escola.
Sr. Tordera: La gestió s’ha fet, però amb les persones que varem anar ens van dir
que la directora del col·legi ja va fer una proposta de mobiliari que feia falta, nosaltres
evidentment dintre d’això no podíem fer res més. Nosaltres des de ensenyament ens
comenten això dons nosaltres aquí no se que hi fem, perquè si uns ho demanen així i
resulta que ja s’ha demanat llavors varem quedar molt parats. Nosaltres ens proposem
a demanar això però si resulta que la directora del col·legi ja ha fet una proposta i ha
arribat a terme nosaltres no podem fer res més. Clar, si és una cosa que no hagués
hagut res de res evidentment m’hagués mogut, que ja me mogut, però ja estava fet.
Que tampoc l’he vist la proposta que es va fer que suposo que vosaltres la sabeu? Jo
no que no la sé la proposta que es va fer. Si a mi em diuen que s’ha demanat per això i
necessitem per una altre cosa segur que haguéssim intentat però ningú m’ha donat del
que hi ha hagut a la proposta del que varen demanar.
Sr. Alcalde: Jo li vaig dir que la directora va fer uns passos, havia demanat un
material que estàvem a l’espera i que nosaltres també demanàvem tot el material de
l’escola perquè creiem que al ser una escola nova, la primera que es feia a Viladrau, i
el que volíem era que portessin tot el mobiliari perquè és la obligació del Departament
de la Generalitat i el dia que va venir li vaig dir, només volia saber si havia tret
l’entrellat i si havia pogut fer alguna cosa.
Sr. Tordera: No he pogut treure res degut això, perquè si a mi em diuen aquí no hi ha
re, allà on varem anar a parar nosaltres és un lloc que toquen la porta molt amunt i
nosaltres tenim això, se’n van assabentar i em van trucar dient, escolat que ja hi ha
una proposta i ja estava aprovada. Jo no em puc moure més, però si em dieu fa falta
això i ens hem de moure per un altre costat no ens costa res a fer-ho i, a més a més,
ens hem proposat fer-ho i ho farem, però si no podem fer res més. Jo la proposta

aquesta no sabia si estava aprovada però resulta que ja esta aprovada, no se quin dia
us ho han de portar o si us ho han dut, però ja està aprovada?
Sr. Alcalde: Sí. Nosaltres després d’això i no tenir cap resposta, a part de amb vostès
que ja varem dir que ens diríem alguna cosa, el que varem fer és el dia 22
Sra. Míriam: Perdona, puc un moment? Jo vaig demanar quin material havia
demanat la directora, com per part de la directora com per part del Departament, ha
veure que s’havia demanat per l’escola. Tot i així, varem anar insistint i varem fer una
carta per tornar a demanar la situació de l’escola i el juliol, finals de juliol, tenim una
trucada del Departament dient que fa falta de l’escola, a part del que havia demanat la
directora. Jo em poso amb contacte amb la directora de l’escola i malauradament les
persones de direcció estaven de vacances. Per tant, diferents persones de l’ajuntament,
entre els tècnics, l’alcalde, el senyor Basties i jo varem anar a l’entrada i varem fer tot
un inventari de tot el mobiliari amb fotografies de tots els mobles de l’escola, els que
estaven millors els que estaven pitjors i els que no s’aguanten i tot això ho varem
enviar al Departament, d’alguna manera justificant. Llavors varem tenir converses
telefòniques i el dia 22 d’agost, amb el senyor alcalde, varem anar al Departament i
se’ns comunica que a finals de mes ens portaran el mobiliari que la directora havia
demanat a l’escola, i un cop parlant de tot ens varen agrair que l’ajuntament havia fet
l’oferiment d’avançar els diners per a tenir tot el mobiliari. Després varen dir que si
des de l’escola hagués demanat el que realment feia falta ho tindrien i la resposta del
Departament va ser que sí. Per tant, no teníem el mobiliari de l’escola perquè des de
l’escola no s’havia demanat o sigui que ens podíem haver estalviat, tots, i que les
coses les fas amb ganes i el que molesta són les males interpretacions, el que diu la
gent després quan ningú sap les hores que passes, el temps, els desplaçaments, que ho
tornaríem a fer però que d’alguna manera s’haguessin pogut estalviar. Però varen ser
molt conscients de com estava el mobiliari de l’escola nova, que s’havia aprofitat tot.
El que ens van comunicar aquell dia, que no ho podem tenir tot de cop, però que
aquesta setmana ens han confirmat que hi ha una nova partida de 9000 euros més en
la que posarien els pupitres i les cadires.
Sr. Tordera: Sí, això és el que li van comentar a ell.
Sr. Alcalde: Nosaltres varem estar negociant dient que era un problema del
Departament, però que l’ajuntament podíem avançar-ho, d’acord amb l’AMPA. Es va
contactar amb les empreses subministradores de material a les escoles, que per cert les
empreses, fent país, que ens varen donar una de Valencia, dues de Murcia i una de
Barcelona, i la de Barcelona no en s’havia res. Després varem demanar que si us plau
i varem contactar amb l’empresa de Barcelona doncs que com a mínim a través de
l’AMPA es pogués cobrir i que el Departament amb algun conveni o alguna manera
retornés això i desprès és quan ens van dir que ens posarien tots els pupitres nous, que
ja contaven amb 9000 euros, i que posarien algun prestatge més i aniríem cap els
12.000 euros i que fins aquí mirarien d’arribar-hi. I que la resta mirarien de lligar-ho
amb aquesta empresa i a través de l’AMPA comprar-ho tot i que després el
Departament ho pagués però no es mullaven perquè havien de demanar-ho a la
directora general. Per tant, com a mínim una bona part del mobiliari i ells ja han
assumit que ho ha de posar el Departament, una part que potser no hi serà tot però

pensem que ja és important el pas que ha fet el Departament i si es porten els pupitres
i les cadires ja ens donem per satisfets i de mica en mica anar-ho omplint.
Sr. Bayarri: Jo només li volia fer un comentari Sr. Tordera. No nego el seu interès
per intentar solucionar aquest problema però crec que vostè té un petit problema de
comunicació, si vostè realment va anar al Departament, que no ho crec, i va rebre
aquesta resposta crec que en un poble com el nostre, un poble petit i que no es tan
difícil comunicar-ho a l’ajuntament o a la persona regidora que porta el tema, per si
vostè realment pot fer alguna tasca ells l’haurien informat de com estava el tema.
Perdoni, però jo dubto, personalment, que vostès tinguessin un interès real que aquest
tema arribés a un bon punt més aviat crec que vostès el que voldrien que s’inaugurés
l’escola amb el mobiliari defectuós i vostès podrien criticar aquest fet, ho sento molt
però és el que penso. En una altre situació si vostè vol col·laborar i donar un cop de
mà a l’ajuntament jo li agrairia que ho fes saber, que ho comuniqués a les persones
corresponents, en la regidoria, la Míriam en aquest cas, o a l’ajuntament o a l’alcalde
directament.
Sr. Tordera: Vostè hi era quan varem parlar amb l’alcalde? Contesti’m sí o no.
Sr. Bayarri: No, no hi era.
Sr. Tordera: D’acord. A mi ningú em va comentar que ja hi havia un encàrrec fet al
Departament.
Sr. Alcalde: Senyor Tordera jo ja li vaig dir que la Directora havia demanat alguna
cosa i que nosaltres també estàvem a sobre i varem quedar que si sabíem alguna cosa
ens comunicaríem, però jo no he rebut cap més notícia de vostè.
Sr. Tordera: Doncs jo tampoc.
Sr. Alcalde: El que es refereix al senyor Hector, diu que vostè va quedar sorprès
perquè no sabia el que s’havia demanat i no tenia informació, doncs haver-la demanat
i jo l’hagués informat. Crec que simplement una trucada això no seria motiu de
discussió.
Sr. Tordera: No, no discussió no hi és per mi.
Sr. Argenter: La proposta que ha fet l’Ajuntament és la que Ensenyament pagarà el
mobiliari és la que vaig fer jo que vaig demanar que es pagués i el senyor Bayarri va
dir que no de cap manera, que no ho havíem de pagar nosaltres.
Sr. Bayarri: Jo li vaig dir que era una responsabilitat del Departament i el que vostè
deia era que nosaltres anéssim ràpidament a comprar el mobiliari.
Sr. Argenter: Paraules del senyor Bayarri: “no això no va així, si vostè paga a la
Generalitat tranquil que no li donarà cap subvenció perquè ja ho haurà pagat”.
Sr. Bayarri: Vostè lo que volia era pagar ja, era comprar els mobles ja.
Sr. Argenter: No, jo volia avançar-ho i és el que farà ara.

Sr. Alcalde: No, s’equivoca.
Sr. Argenter: Això de dir aquesta bajanada de que nosaltres anem amb contra
Sr. Tordera: Jo també crec que això ha estat un error.
Sr. Argenter: Això és una bestiesa.
Sr. Bayarri: No digui que jo dic bajanades, una mica de respecte, en cap moment he
faltat al respecte a ningú.
Sr. Tordera: Home, a mi Déu n’hi do, però és igual.
Sr. Alcalde: Deixem estar aquest tema i que el senyor Argenter va molt equivocat,
primera que no farem el que vostè va dir ja li dic, perquè l’ajuntament no pot avançar
els diners i si es fes es faria a través de l’AMPA no per l’ajuntament. L’ajuntament a
l’AMPA i de l’AMPA a la Generalitat.
Sr. Tordera: A mi el que em sap greu es que si comences un tema d’aquests, que
vaig amb bona fe, que m’ha costat unes trucades de la feina que em tocava i surt una
persona aquí que fins ara havia set l’oposició i que ara de cop i volta sembla que ens
ho haguem de menjar tot. Jo penso que no és el cas aquest i hauríem d’anar una mica
més en compte del que diem, perquè si volem que col·laborem, que es fara, perquè jo
tinc moltes ganes, no vinc a perdre el temps aquí.
Sr. Alcalde: És el que li estic dient, si es troba així que un dia be aquí i demana una
cosa com ara en aquest cas, jo crec que l’equivocació seva ha sigut no haver trucat,
una trucada o haver demanat com està això. Jo me’n recordo que li vaig dir que la
directora havia demanat i nosaltres fem-ho bé i si en traiem alguna cosa en parlem
però no he tingut més notícies. I si vostè li van dir a Barcelona o allà on fos que no
sabia com estava podia haver trucat i demanar-me com estava això, però es que no he
rebut ni trucada ni ens ha dit res més. En conclusió, és igual ara estem aquí hi ha el
que hi ha i estem orgullosos que el Departament ha reconegut l’esforç de
l’ajuntament, tindrem bastant mobiliari, al final el tindrem tot de mica en mica, però
es podrà posar el nou mobiliari a l’escola i això és el que conta i els nens puguin estar
bé.
Sr. Argenter: Hi ha un tema que ara m’ha vingut a la memòria sobre l’escola i és una
cosa que he sentit al carrer, no se si és veritat o no i els hi dic perquè vostès em
contestin. Que l’accés a l’escola pel passeig farigoles Ensenyament hi ha prohibit
l’accés. És veritat això?
Sr. Alcalde: Sí.
Sr. Argenter: I arran de que?
Sr. Alcalde: Perquè hi ha tots els serveis i hi hauran dies que haurà d’entrar el camió
a descarregar biomassa i l’entrada del col·legi és per dalt no per baix. Allà és pels
serveis i manteniment. El Departament és qui mana i diu per dalt i és per dalt. És el
mateix que el Departament diu que davant de l’escola, dins on hi ha el passadís aquell
no hi volen cotxes i les mestres volen aparcar allà i nosaltres ja els hem dit que no que

el Departament no deixa aparcar allà i és el Departament qui mana hi hem de
respectar-ho. Més aviat assumir-ho.
Tancat aquest tema des de l’equip de govern volem felicitar l’organització del Festival
Marcos Redondo i agrair tots els col·laboradors i a la gent que va assistir-hi i
participar-hi. També des de l’equip de govern volem felicitar la iniciativa de la
joventut que ha portat a terme el projecte de L’Amanida Sound, que ha set una
iniciativa completament seva i és maco que tinguin aquestes iniciatives, que facin
coses i que promoguin a aportar gent al poble i els esforços que això comporta.
Ara tinc un escrit una mica llarg que crec que els hi hem de dir.
Sr. Argenter: És un prec?
Sr. Alcalde: Sí. Voldria deixar constància en aquest ple i per tal d’informar a la
població que una vegada més el grup de CiU està intentant deixar malament l’equip
de govern posant pals a les rodes com sempre i anant en contra dels beneficis de la
població, només pensant amb els seus interessos i enganyant a la gent.
La primera mostra d´engany és que convoquen una reunió per informar i recollir
firmes per anar en contra del projecte de la plaça, fent-se passar per un grup de
contribuents, quant aquí tinc la instància de petició de la sala Can Sià pel divendres
dia 31 d’agost, signada pels Srs. Tordera, Srs. això nomes és política de la barata.
Sr. Argenter: Perdoni.
Sr. Alcalde: Quan hagi acabat em diu el que tingui de dir. Faci el favor de callar.
Sr. Argenter: Amb tots els respectes el grup de CiU ens retirem.
Els dos Regidors del grup de CiU abandonen el Ple.
Continúa el Sr. Alcalde:
Respecto a la gent que no els hi agrada el projecte, però també respecto i molt a la
gent que va donar la seva opinió i que hem de respectar, dons vàrem fer varies
reunions informatives i després la consulta, i cap de vostès va dir res.
Tampoc han fet cap al·legació formal que és lo legal, doncs tenien un mes per fer-ho.
Sobre la reunió de divendres passat, he estat informat d´alguns temes manifestats
sobre la meva persona i el grup que represento i lamento molt aquesta falta de
respecte.
Segons el Sr. Tordera que sempre diu que no fa res i és molt bona persona, va dir que
això es una dictadura, ara li vull dir que mai el grup de CiU, quan governava, va
demanar opinió al poble de com volia les coses, com per exemple sobre el projecte del
Pavelló.

Si entrem en detalls, serà molt llarg i ho deixo. Qui vulgui pot venir a l’ajuntament
que amb molt de gust l´informarem.
De moment, recordar que, l´anem pagant fins el any 2020.
Si per demanar opinió al poble, vostè em tracta de dictador, lo d’abans no sé com ho
calificaria.
Per últim, vostè també va dir, que la gent no volia firmar la carta en contra del
projecte de la Plaça perquè tenien por de represàlies del ajuntament.
Com poden dir això!!!!! des d’aquí crec que no cal que els digui que això és totalment
injust. Fer aquesta afirmació és molt poc democràtic, doncs, com he dit sempre
respecto mol a tothom i sé que per aquí estem de pas i al servei de tots els
Viladrauencs. El poble parla cada 4 anys i diu el que vol, vostès no accepten una
decisió expressada a les urnes pel poble de Viladrau de manera democràtica. Amb la
seva afirmació crec que confon democràcia amb dictadura. Si ho pensa, és perquè, si
vostè es trobes en el meu lloc faria el que ha dit, suposadament.
Srs. tant vostès com els que ara els han mig cregut, varen tindre la seva oportunitat
de donar la opinió, primer en las sessions informatives i desprès, de la manera mes “
democràtica”, anant a posar la seva papereta.
També aprofito per dir al Sr. Tordera que lo que anava venent a tothom era, que
vostès traurien més subvencions si els votava. A la gent no li va agradar les seves
maneres. A l’igual que ara, si saben que aquest és muntatge encobert, de la ma d’un
Sr. ressentit, que sempre els lidera en els parlaments.
Per últim, que ningú s’amagui de donar la seva opinió obertament a qualsevol
membre del equip de govern, nosaltres l’ escoltarem, i no hi hauran represàlies ni
negarem cap permís d´obra, no tenim cap interès en fer aquesta mena de injustícies,
normalment qui mal pensa és perquè ell o ho feia, o ho fa, o ho faria.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
20’10 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

