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    ACTA  2/2012 
 

ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 17 DE MAIG DE 2012 
 

 
    

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:40 hores del dia 17 de maig de 
dos mil dotze, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària en primera 
convocatòria sota la presidència de l’Alcalde, Sr. 
Pere Farré Capel, i l’assistència dels vocals que 
es relacionen al marge. 
El Sr. Alcalde, exposa que el regidor Sr. Esteve 
Solé, es fora de Vilada i segurament no podrà 
arribar a temps. 
  
Actua com a Secretària acctal. La que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
No 
assisteix:   
 

 
Pere Canal Martí 
Ramon Masana Roset 
Montserrat Badia Piqué 
Jordi Castillon Bello 
M. Carme Cirera Artigas 
 
 
Esteve Solé Andreu 
 

 

 
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.C. del Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, el Sr. President obre la sessió per a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia de la 
convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del dia 12 de gener de 2012.    
2.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost de l’exercici de 2012, la seva plantilla 
i les Bases d’execució. 
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
4.- Donar compte dels Acords de les Juntes de Govern Local 
5.- Assumptes sobrevinguts 
6.- Informes d’Alcaldia 
7.- Informe secretaria. 
8.- Precs i preguntes. 
 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del 12 de gener de 2012. 
 
El grup del PSC, fa una observació en relació al punt núm. 3, que l’acta no reflecteix. 
Abans de passar a la votació, el grup del PSC va demanar un informe de legalitat a la Secretària 
i que es posposés la votació. 
L’Alcalde no va considerar aquesta petició i tot seguit es va procedir a la votació. (que queda 
reflectida a l’acta). 

    AJUNTAMENT  
        DE VILADA 
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Un cop feta aquesta esmena, s’aprova per unanimitat  l’acta del Ple del dia 12 de gener de 
2012. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost per aquest exercici 2012, la plantilla i 
les Bases d’execució. 
 
Alcaldia presenta la proposta del pressupost per el present exercici, la plantilla del personal i les 
bases d’execució. 
 
El pressupost es presenta anivellat amb un import de 767.469,60 euros, tant en el d’ingressos 
com en el de despeses. 
 
 
PRESSUPOST DE DESPESES: 
 
Capítol  1 Despeses de personal  221.471,60
Capítol  2 Béns corrents i serveis  244.910,00
Capítol  3 Despeses financeres  4.300,00
Capítol  4 Transferències corrents  51.356,00
Capítol  6 Inversions reals  202.447,00
Capítol  9 Passius financers  42.985,00
   
 TOTAL  DESPESES  767.469,60

     
PRESSUPOST D’INGRESSOS: 
 
Capítol   1 Impostos Directes  273.800,00
Capítol   2 Impostos Indirectes  4.500,00
Capítol   3 Taxes i altres ingressos  97.650,00
Capítol   4 Transferències corrents  212.119,60
Capítol   5 Ingressos Patrimonials  1.400,00
Capítol   7 Transferències de capital  178.000,00
Capítol  9 Variació de passius financers 0,00
  
          TOTAL INGRESSOS               767.469,60 
 
 
 
ANNEX DE PERSONAL 
 
A). FUNCIONARIS 
  
Denominació/Plaça Grup   Núm. de llocs    

Secretària Interventora A2       1 *   
Administr. Adm. Gral. C1        1   
 
* Ocupat personal habilitat. 
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B). PERSONAL LABORAL FIX 
 
Denominació/Plaça Especificacions     Núm. de llocs         

Treballadora familiar Compart-Borredà 1   
Oficial de Neteja   50% jornada 1   
Oficial manteniment 100% jornada 1   
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
 
Denominació/Plaça Especificacions Num. llocs   

Auxiliar admtva. 100%jornada  1   
Aux. Manteniment 
 
Monitors piscina . . . . 
Monitors casal estiu 

 50% jornada 
 
2 mesos 
1  mes 
 

1 
 
3 
2 

  

 
C). CARRECS ELECTES 
 
 Especificacions          

 

Alcaldia 100% Dedicació              
 
 
Als regidors, se’ls va entregar una còpia de l’expedient del pressupost amb les partides 
desglossades . 
 
El regidor Sr. Jordi Castillon del grup municipal del PSC, pregunta quin criteri s’ha seguit per 
l’augment substancial, segons el pressupost de l’any passat,  que ha pogut veure d’algunes 
partides com són les destinades a carburants, energia... 
Per part de la interventora es contesta que s’ha tingut en compta la despesa real del 2011, que 
a hores d’ara ja es pot calcular, a més l’augment que per aquest concepte te previst l’Estat 
 
Pregunta el mateix regidor Jordi Gastillon, si l’Ajuntament te alguna previsió ó pensa prendre 
alguna mesura que pugui disminuir aquest augment tant considerable. 
 
L’Alcalde Sr. Pere Farré contesta que s’ha posat en contacte amb més d’una empresa sobre la 
tecnologia en “LED”. De moment, per les dades que coneix el canvi a aquesta nova tecnologia, 
suposa una despesa molt elevada i els temps d’amortització, és encara molt llarg. Però que 
s’estan mirant diferents opcions. 
 
El mateix regidor i la resta del grup municipal del PSC, manifesten el seu desacord amb l’import 
de les partides destinades als càrrecs electes. 
 
A part d’aquestes partides se’ls pregunta si tenen alguna cosa més a manifestar i es passa tot 
seguit a la votació: 
 
Vots a favor:  Tres de l’equip de govern 
Vots en contra:  Tres del grup municipal del PSC 
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En aquest cas es fa servir el vot de qualitat de l’Alcalde per aprovar inicialment, el pressupost 
municipal de l’exercici 2012, la seva plantilla i les bases d’execució. 
 
 
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
Es dona compte dels nous Decrets d’Alcaldia que s’han dictat des del darrer Ple, i que són els 
següents: 
 
núm  data Resolució  
1 10/02 Operació Tresoreria-PòlissaCrèdit data  JGL  8022012 
2 17/02 Notificar al regidor Ramon Masana que després aprov. dedic exclus Alcaldia,  

no procedeix la seva incorporació a l’ajuntament amb dedicació parcial. 
3 21/02 Complir la sentència de 27 de novembre 2011 TSJC-Ordenar incoació 

procediment.... 
4 12/03 Aprovació de l’increment Ppost Elecnor S.A. 
5 26/03 Incoació expedient Legalitat urbanística a Martí Soler Torner. 
6 19/04 Caducitat llicència d’obres 8/2007 Ramon Tubau Tubau 
7 19/04 Contracte d’interinitat 50% jornada a José Luis Delgado Sánchez, fins que 

es convoqui la plaça 
 
El Grup Municipal del PSC, demana perquè no s’ha fet una convocatòria. 
 
L’Alcalde, contesta que es tracta d’un contracte d’interinitat al 50% de la jornada laboral i 
mentre no es convoqui la plaça definitivament, i per aquest motiu, de moment s’ha triat una 
persona que estes a l’atur i que ja coneixia l’Ajuntament per haver estat treballant en un Pla 
d’Ocupació. 
 
La secretària, dona compte també del D.A. núm. 21 i 22 de l’any 2011, relacionat el primer amb 
una llicència ambiental i el segon amb la corresponent llicència d’obres. Havien quedat dins els 
expedients amb la resta de documentació. 
 
 
4.- Donar compte dels Acords de les Juntes de Govern Local. 
 
La secretària entrega còpies de les Actes de la Junta de Govern Local, celebrades els dies 
 
7 de desembre de 2011, 4 de gener i 8 de febrer de 2012. 
 
 
5.- Assumptes sobrevinguts. 
 
No n’hi hagueren. 
 
 
6.- Informes d’Alcaldia. 
 
L’Alcalde informa als regidors del següents assumptes: 
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6.1.- Després que a l’estiu passat la Diputació de Barcelona va destinar  una tècnica per 
reorganitzar l’arxiu, s’ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona  pel  seu 
manteniment d’una forma continuada. 
 
6.2.- S’ha signat un altre conveni amb la Diputació de Barcelona, per la contractació d’una 
tècnica d’esports conjuntament amb set municipis més (Bagà, Borredà, Cercs, La Pobla de 
Lillet, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Vilada) pel “Projecte de serveis esportius en 
petits municipis de l’Alt Berguedà 2012-2015” 
 
6.3.- Es va donar suport municipal a l’Ajuntament de Casserres per drenar un embassament del 
seu municipi, construir-hi un moll de càrrega i poder-lo utilitzar en cas d’incendis. La fí és 
aconseguir una subvenció del FEDER. 
 
6.4.- La Valldan, es retira de la Z.E.R. ara únicament estarà formada per Vilada i Borredà. 
 
6.5.- S’informa també que, després de les glaçades, s’han hagut de canviar força comptadors 
d’aigua, la majoria de gent de segona residència. S’està fent la prova amb un model de 
comptador que en principi diuen que són “anti-gel” 
El regidor Jordi Castillon, demana si no es podria exigir alguna condició a l’hora de construir la 
caseta dels comptadors. 
 
Es contesta que a la pòlissa del contracte, ja s’indica  la obligació que té la persona sol·licitant, 
de protegir el comptador aïllant-lo convenientment, però a l’hora de la veritat i sobretot quan el 
comptador està intal·lat cara nord ó en segones residències que no tenen la precaució de 
buidar les canonades, cada any s’han de canviar uns quants comptadors. Es farà una prova 
amb aquests comptadors a veure quin és el resultat. 
 
6.6.- Obres del carrer de l’Església – Pavimentació zona Nord. 
Per part del Sr. Alcalde, es comenta el retard en començar l’obra. Problemes a l’hora del 
replanteig, presenten un pressupost amb un augment considerable. S’està estudiant i mirant de 
que l’empresa decideixi si  fa l’obra pel preu acceptat en un principi, o no. Si no és així, haura 
de presentar la renuncia. 
 
6.7.- Per part d’Alcaldia, s’informe també de les curses Montain Runners i del Raid de Muntanya 
que en que hi ha col·laborat l’Ajuntament de Vilada. En totes dues L’Ajuntament hi ha 
col·laborat amb la contractació de l’Ambulància. 
En el Sailfhish swim que se celebrà la setmana passada, l’Ajuntament hi va col·laborar 
proporcionant-los les autoritzacions, permisos i material divers. 
 
Ruta de les 30 paelles. Es tracta d’una concentració de motos, S’hi ha col·laborat també. A part, 
les Dones de Fàtima van col·laborar en la preparació de la intendència. 
 
Festa de l’Esport.  Promociona la Diputació de Barcelona i s’organitza els dies 1 i 2 de Juny. 
Vilada hi col·laborarà organitzant algunes partides de tennis i de petanca. 
 
S’informa de l’avaria  per una fuita d’aigua que s’ha produït davant l’Ajuntament, finalment s’ha 
comprovat que es tracta d’una soldadura en mal estat. La reparació s’ha retardat per la 
dificultat  que hi ha en trobar el material. 
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Peticions de pagaments pendents per part de l’Ajuntament a contractistes, en relació el Reial 
Decret Llei 4/2012. 
 
Concepció Canal Martí. Demana se li faci efectiu el pagament del resta de la factura de l’any 
2005 en relació a la redacció d’un Avant projecte d’una residència per a gent gran que se li va 
encarregar per part del Consistori. 
Els honoraris eren de 21.074,51 euros. L’any 2006 se li va fer un pagament a compte de 6.000 
euros, o sigui que resten pendents de pagament 15.074,51 euros. 
L’arquitecta Concepció Canal, proposa a l’ajuntament el pagament del 50% dels honoraris 
pendents 7.537,26 euros i donar per liquidat el deute. La JGL del passat 7 de març hi va estar 
d’acord. 
 
DAU5 S.L., reclama la quantitat de 46.445,24 euros. Se li contesta que la seva reclamació no 
entre dins el que preveu el R.D.L. 4/2012 en haver-se ja iniciat una demanda judicial. S’estarà 
al que resolgui el Jutge. 
 
SGAE. Reclama una quantitat de 3.967,12 euros de factures pendents. Es contesta que no 
procedeix la seva reclamació donat que el deute no prové de cap contracte d’obres, 
subministres o serveis, ni altre entre privats. 
 
Sense cap sol·licitud de certificació de deute, ha vingut el Sr. Jesús Solanellas en representació 
de BOVIL S.A.  
S’ha discutit el pressupost que ell va presentar per fer l’obra de la piscina (247.000 euros 
arrodonint), tot i que es va seguir un altre projecte, finalment ell va cobrar uns 274.000 euros, 
però segons diu, encara se li deuen uns 17.000 €..? Parlant amb l’alcalde i revisant el projecte, 
pagaments fets, unes factures d’unes obres fetes a l’Escola per un import d’uns 1.875 euros i 
discutint també les deficiències que s’han presentat posteriorment en els dos vasos de la 
piscina, s’acorda:  
Que l’Alcalde preguntarà a l’anterior Consistori (donat que actualment formen part també 
d’aquest Consistori), si estan d’acord i aproven la factura que en relació a aquestes obres hi ha 
encara pendent de pagament. Si és aquest el cas, es pagaran aquests 1.875 euros i es donarà 
per liquidat el deute total anterior. 
El grup del PSC, que és en part, el que formava part de l’altre Consistori, diu que recolzarà en 
aquest cas, el que decideixi l’actual equip de govern. S’acorda doncs que es pagaran aquests 
1.875 euros a Jesús Solanellas (BOVIL S.A.). 
 
 
7.- Informe de secretaria. 
 
Atenent la sol·licitud d’informe de legalitat que va formular el  Grup Municipal del PSC de 
l’Ajuntament, sobre la “Proposta de creació de la  comissió de coordinació” que l’equip de 
govern va presentar en el Ple del dia 12 de gener de 2012,   

 
Consultada la normativa, 

 
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 19, 20, 69 en relació a 
l’organització municipal i participació ciutadana, els  articles 47, 48 i 49 de la Llei municipal i de 
règim Local, tos ells relacionats amb la potestat d’organització municipal, a part dels articles 
“130 i següents del R.O.F.” , com a secretària acctal., de l’Ajuntament, 
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INFORMO, que de tots els articles mes amunt relacionats i amb incidència sobre la potestat 
d’organització municipal, no s’ha trobat en cap dels seus articles la possibilitat de creació d’una 
Comissió de Coordinació, per aquest motiu i al meu entendre, hauria de quedar sense efecte 
l’acord  comprès en el punt núm. 3 de l’ordre del dia del Ple Ordinari celebrat el dia 12 de gener 
de 2012 anomenat “Proposta de creació de la  comissió de coordinació”, i el següent núm. 4 
“Proposta de modificació de gratificació per assistències a òrgans col·legiats” 

 
És tot el que puc informar d’acord amb el meu saber i entendre i que sotmeto gustosa a 
opinions millor fonamentades 

 
Vist aquest informe, es proposa: 
 
1.- Deixar sense efecte l’acord  comprès en el punt núm. 3 de l’ordre del dia del Ple Ordinari 
celebrat el dia 12 de gener de 2012 anomenat “Proposta de creació de la  comissió de 
coordinació”, i el següent núm. 4 “Proposta de modificació de gratificació per assistències a 
òrgans col·legiats” 
 
S’aprova per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
8.1.- La regidora Montserrat Badia, pregunta pel tema de la clau del local del PSC. 
Es contesta que ja està feta. 
 
8.2.- El grup del PSC, pregunta també, com està la reparació del rellotge del parc dels 
gronxadors. 
Es contesta que la placa ja està, ara només falta instal·lar-la. 
 
8.3.- El grup del PSC, pregunta també pel “panot” que hi ha davant de cal Solanellas, quan 
temps si estarà. 
L’Alcalde contesta que estaven estaran a veure si sortien uns nous Plans d’ocupació, però 
sembla que de moment no hi ha res previst.  
 
8.4.- En el Carrer de Pau Casals, davant on viu l’Esteve, ha sortit un “blandon”, pregunten si 
l’obra està encara en garantia. 
L’alcalde contesta que aniran a mirar-s’ho, a veure de que pot venir, a veure que hi poden fer. 
 
8.5.- Tema de l’herba. Tothom està d’acord que ha crescut molt, que s’hi ha de fer alguna 
actuació. 
La regidora M.Carme Cirera, corraborant el que s’ha dit més amunt, diu  que l’arbre que hi ha 
davant el Local Cultural te unes branques que toquen el terra. 
 
L’Alcalde explica la situació de l’Ajuntament, des de l’Estat, no es permet contractar personal 
nou, pensaven que abans de l’estiu sortiria algun Pla d’Ocupació, que com molt bé saben, la 
“quadrilla” de  l’Ajuntament, fins ara, estava formada per una sola persona, S’ha esperat al 
màxim per contractar a mitja jornada el Sr. José Luis Delgado, Plaça que havia deixat bacant el 
Santi. S’està mirant la possibilitat de poder contractar alguna persona per mitjà del Consorci de 
Formació i Iniciatives, que en aquest cas es repercutiria en el capítol II. 
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8.6.- També es pregunta sobre la possibilitat de buscar alguna subvenció per senyalitzar les 
masies del municipi. 
En algun municipi, fa temps, ho havia subvencionat el Consell Comarcal. Es preguntarà. 
 
Sense cap altra assumpte per tractar quan són les 21:30 minuts, l’alcalde dona per acabada la 
sessió, de quin contingut, com a secretària acctal., certifico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 


