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ACTA  01/2012  
 

ACTA DEL  PLE ORDINARI DEL DIA  12 DE GENER DE  2012 

 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:30 hores del dia 12 de gener 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. 
  
Actua com a Secretària de la Corporació Sra. 
Montserrat Valls Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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 les actes de les sessi ons: 
  6 d’octubre de 2011 
  26 d’octubre de 2011 (sorteig membres de la Mesa eleccions) 
  3 de novembre de 2011 
2.- Moció presentada pel Grup del PSC. 
3.- Proposta de creació de la Junta de Coordinació de caràcter permanent. 
4.- Proposta de modificació de  gratificació per as sistències a òrgans col·legiats. 
5.- Distribució del tram supramunicipal exercici 20 11. 
6.- Ratificació Decret d’Alcaldia 16/2011- 
7.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
8.- Donar compte dels acords de les Juntes de Gover n Local 
9.- Assumptes sobrevinguts 
10.- Informes d’Alcaldia. 
11.- Precs i preguntes. 
 

 
Abans de començar la sessió, per part de la secretària s’informa d’un error a la publicació 
definitiva de les Ordenances Fiscals de que s’ha enviat al Butlletí Oficial de la Província, un 
edicte de rectificació... 
 
A l’apartat primer, on diu : 
Els índex, coeficients i tarifes de les ordenances fiscals 1,4 i 5, descrites més amunt, no es 
modifiquen, són els mateixos que regien per a l’exercici del 2010, 
 
Ha de dir: 

  AJUNTAMENT   
    DE  VILADA 
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Els índex, coeficients i tarifes de les ordenances fiscals 1 i 4, descrites més amunt, no es 
modifiquen, són els mateixos que regien en el exercicis  del 2010 i 2011. 
 
En relació a l’ordenança núm. 5, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres. Fer constar que, 
  
Article 8.- Tipus de gravamen 
Un cop aplicat el  3 per cent més l’1% de llicència urbanística, l’Ajuntament va acordar aplicar 
una reducció de 
segons el PEM de: de 0 a 49.999 euros  2% 
   de 50.000 a 74.999 euros 3% 
   de 75.000 a 99.999 euros 4% 
   més de 100.000 euros  5% 
 
 
1.-Proposta  d’aprovació de les actes de les sessio ns: 

 6 d’octubre de 2011 
 26 d’octubre de 2011 (sorteig membres de la Mesa eleccions) 
 3 de novembre de 2011 

 
Es pregunta per part de la secretària si hi ha algun punt a comentar o que s’hagi de modificar. 
Els regidors, un cop llegida les aproven totes tres, per unanimitat. 
 
 
2.- Moció presentada pel Grup del PSC. 
 
Sobre la moció presentada pel Grup del PSC el passat dia 6 d’octubre de 2011, l’alcalde, en 
nom del Grup de l’Equip de Govern contesta: 
 
1.- Que s’està d’acord en que s’ha produït  un error a l’hora de descriure l’establiment de les 
dietes dels Regidors amb àrees Delegades per l’assistència  a les Juntes  de Govern Local 
amb un import de 350 € mensuals, quan  hauria de dir, 350 € per assistència efectiva. L’error 
s’ha produït al coincidir la periodicitat de les sessions, que és  d’una al mes. 
 
2.-En quant a la no existència de la comissió de coordinació, aquesta és la proposta que consta 
en el punt següent de l’ordre del dia. 
 
 
3.- Proposta de creació de la Junta de Coordinació de caràcter permanent. 
 
PROPOSTA DE CREACIÓ, DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILADA 

 
Atès que en data 11 de juny de 2011 es va procedir a la constitució de l’Ajuntament de Vilada, 
 
Atès que en data 7 de juliol de 2011 es va procedir a l’aprovació del cartipàs municipal i en 
aquest cartipàs  no hi constava la creació de la Comissió de Coordinació. 

 
D’acord amb el que estableixen els articles 130 i següents del Reglament d’Organització, 
funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals sobre la creació i establiment dels òrgans 
col·legiats. 

 
Es proposa, ara, al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords, 

 
Primer.-  Aprovar la creació de la Junta de Coordinació de caràcter Permanent, que tindrà com 
a funció la coordinació i suport a les diferents àrees municipals. 

 
Segon.-  La Junta de Coordinació estarà integrada pels membres següents: 

 
- President: L’Alcalde o Regidor en qui delegui. 
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- Vocals: 
  -  Ramon Masana Roset - amb les àrees delegades d’Hisenda, Festes, Esports  

- Esteve Solé Andreu –  amb les àrees delegades de Relació amb les Entitats     
locals, Promoció econòmica. 

   
- Secretària: La secretària de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui. 
 

Tercer.- La comissió de Coordinació  ajustarà el seu funcionament al que disposa els articles 
123 a 126 i 134 a 138 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. La Comissió 
celebrarà sessions ordinàries els primers dimecres de mes, a les 18 hores.  
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Tot seguit es procedeix a la votació: 
 

l’Equip de Govern,  4 vots a favor. 
Grup municipal PSC  3 vots en contra. 

 
El Grup municipal del PSC demana a la secretària un  informe de legalitat sobre aquesta 
proposta. 
 
El grup municipal del PSC, es refereix als articles 130 i següents del ROF descrits a la proposta i 
els del punt tercer sobre el seu funcionament. Que, diuen, res tenen a veure amb la proposta. 
Es fa el comentari que sobre la proposta de creació d’aquesta Junta de Coordinació, a vegades 
s’anomena Comissió de Coordinació. Convindria unificar el nom. 
 
 
4.- Proposta de modificació de gratificació per assistències a òrgans col·legiats. 
 
Aprovació, si s’escau, de la modificació de les retribucions i 
indemnitzacions dels membres de la Corporació.  
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals celebrades i 
establert el nou Cartipàs Municipal, resulta indispensable procedir a l’establiment 
del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta Corporació, especialment 
tenint en compte les delegacions efectuades per l’Alcaldia, així com el seu règim de 
retribucions i indemnitzacions. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual 
donada a aquesta per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 
151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb 
l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres 
de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels 
seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels quals formin part, així com a ser indemnitzats per les 
despeses realitzades en exercici del càrrec. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
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aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Grup Polítics Municipals 
tenen dret a disposar d’una infraestructura mínima de mitjans materials i personals 
per a l’exercici del càrrec, la qual cosa, ateses les possibilitats funcionals d’aquest 
Ajuntament, i a la vista del que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, requereix assignar-los una dotació econòmica de 
caràcter mensual, que contindrà un component fix, idèntic per a tots els grups, i un 
altre variable en funció del seu nombre de membres, que no es podrà destinar per 
aquests al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de 
l’Ajuntament, ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter 
patrimonial. 
 
Atès que a l’acord de data 7 de juliol de 2011, donava peu a interpretar 
erròniament la gratificació per assistència, com a una  gratificació mensual, 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Establir que amb efectes de la data que es detalla, els membres de la 
Corporació que a continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim 
de dedicació que es detalla: 
 
DATA                  NOM I COGNOMS                        RÈGIM DE DEDICACIÓ 
11/06/2011  Pere Farré Capel            Exclusiva 
 
 
Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva, les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en dotze pagues, corresponents a les 
mensualitats de l’any, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat Social. 
 
NOM I CÀRREC:                           RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES:  
Pere Farré Capel – Alcalde  31.020,- € 
 
La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus 
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions Públiques i dels Ens, Organismes i Empreses 
d’elles dependents, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions que els pugui 
correspondre per la seva assistència als Consells d’Administració o òrgans de 
govern d’entitats o empreses públiques o privades. També serà incompatible amb 
les indemnitzacions que s’estableixen en l’apartat següent. 
 
Tercer.- Establir amb efectes del dia d’avui, a favor dels diferents Grups Polítics 
Municipals, per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions i 
responsabilitat, les quanties següents: 
 
a) GRUPS MUNICIPALS: 
 

- 200 € anuals pel grup municipal de CiU, a raó de 50€ anuals per regidor. 
Total 400 € anuals. 

- 200 € anuals pel grup municipal PSC-PM, a raó de 50€ anuals per regidor. 
Total 350 € anuals. 

 
b) REGIDORS: 
 

- Regidors amb àrees delegades. Per  l’assistència  a les Juntes de Govern 
Local i Comissions de Coordinació amb Alcaldia 350 € per assistència. 
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- Els regidors amb àrees delegades i que formin part de diferents òrgans 
col·legiats, percebran només indemnització per l’assistència a un sol òrgan. 
De la mateixa manera, si per circumstàncies urgents tant la Junta de Govern 
Local, com la Comissió de Coordinació s’hagués de reunir en sessió 
extraordinària, aquesta no computaria a l’hora  de gratificar les assistències.  
 

Aquestes indemnitzacions estan subjectes a retenció de l’IRPF. 
 
Un cop rectificat que les retribucions dels regidors amb àrees delegades seran 
en concepte d’assistència i no mensuals, es passa a la votació. 
 
S’aprova amb els quatre vots a favor de l’Equip de Govern. 
El Grup municipal del PSC, hi vota en contra, tot esperant l’informe de la 
secretaria sobre la legalitat del punt anterior. 
 

 
5.- Distribució del tram supramunicipal. 
 
Des de la Direcció General d’Administració Local, ens han comunicat que ha estat 
aprovada la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos 
de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2011. 
Una, és la part de lliure distribució que s’ingressa mensualment a l’ajuntament, i 
l’altra, correspon al tram supramunicipal i que a Vilada li corresponen 3.161,96 
euros. 
Es proposa, i finalment s’aprova per unanimitat que la distribució d’aquests Fons es 
faci com en els anteriors exercicis: 
 
50% a favor del Consell Comarcal del Berguedà, i l’altre 
50% a favor del Consorci de Turisme de l’Alt berguedà. 
 
L’alcalde Sr. Pere Farré, comenta la possibilitat de que a no trigar gaire, el Consorci 
de Turisme de l’Alt berguedà quedi fusionat amb altres. S’haurà d’estar alerta. 
 
 
6.- Ratificació del Decret d’alcaldia 16/2011. 
 
Una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les passades eleccions 
municipals, la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 
en relació amb els expedients de delimitació del terme municipal de Vilada, amb els 
municipis limítrofs que s’estan tramitant en el marc de l’elaboració del mapa 
Municipal de Catalunya, ha demanat es designin els representants de la comissió de 
delimitació del nostre municipi 
 
Segons  resolució d’Alcaldia de data 10 de novembre de 2011, seran: 
 
 L’alcalde  Pere Farré Capel 
 Regidors  Ramon Masana Roset 
    Esteve Solé Andreu 
 Tècnic   Lluís Minoves Pujols 
 Secretària  Montserrat Valls Escayol 
 
Abans de la ratificació, el grup municipal del PSC proposa que estaria bé que en 
aquesta comissió hi constés també un regidor del PSC. 
Es comenta entre tots aquesta proposta, però posat a votació finalment s’acorda la 
ratificació d’aquesta resolució amb els quatre vots a favor de l’equip de govern. 
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7.- Donar compte dels darrers Decrets d’Alcaldia. 
 
Per part de la secretària s’entreguen als regidors, còpies dels decrets d’alcaldia 
números: 
 
15 11-10 Finalització contracte Santi Nieto (acomiadament) 
16 10-11 Designació representants de la comissió municipal de delimitació 
17 17-11 Assistència execució sentència 712_29092011 
18 1-12 Contractació Silvia Mate, substitució Isabel Bertran per baixa laboral 
19 12-12 Incentiu per increment de dedicació a Montserrat Valls Escayol 
20 19-12 Nou contracte a Silvia Mate de substitució d’Isabel Beltran durant el 

període de vacances 
 
 
 
8.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local. 
 
S’entrega al Grup Municipal del PSC còpia de les Actes de les Juntes de Govern 
Local corresponent a les sessions de: 
 

19 de setembre de 2011 
  7 d’octubre de 2011 
  2 de novembre de 2011 

 
 
9.- Assumptes sobrevinguts. 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
10.- Informes d’Alcaldia. 
 
Alcaldia informe dels següents assumptes: 
 
10.1) Alcaldia dona compte de l’informe favorable dels Serveis Jurídics de la 
Diputació, sobre assistència jurídica per portar a terme l’execució de la sentència 
sobre el procediment 712/2011, en relació el RCA 129/2007. 
 
10.2) S’informa de la visita d’uns tècnics de la Diputació per comprovar l’estat de 
deteriorament del vas de la piscina i fer una proposta i valoració del que pot costar 
la seva reparació. 
 
10.3) S’informa de la convocatòria de la Generalitat de Plans Extraordinaris 
d’ocupació. De vint-i-set que en un principi hi havia per la comarca, n’han concedit 
un total de 4, a Vilada no se n’hi ha adjudicat cap. 
 
10.4) S’informa també de l’incident que, per segona vegada, s’ha produït  al  Serrat 
de Migdia,  algú ó alguns han doblegat el pal que aguanta la senyera deixant-lo 
inservible i la senyera ha desaparegut. 
 
10.5) En relació el contenciós administratiu que DAU5 ha interposat contra 
l’Ajuntament de Vilada i que sempre s’havia negat a negociar, sembla que ara 
segons l’advocat que defensa l’ajuntament, voldria negociar el deute. L’equip de 
govern, vist com es va desenvolupar la primera vista, ha decidit finalment que no 
vol negociar. Es comenta la situació (que no és gaire normal que la part  demandant, un cop 
iniciat el judici vulgui negociar amb la part demandada) amb el grup del PSC que comenta que 
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efectivament, aquesta situació no és molt normal, però això no es garantia de que 
es guanyi el recurs. Amb això, tothom hi està d’acord. 
 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
11.1) En aquest apartat, l’alcalde pregunta a la regidora M.Carme Cirera, com a 
alcaldessa que era durant la legislatura, que en sap de les cessions de la Unitat 2a i 
2b. a part de les zones verdes..? quines són les cessions que la propietat va fer a 
l’ajuntament..?, perquè no s’han trobat. 
L’actual  regidora contesta que no se’n recorda, però que si no es van fer, potser la 
normativa en aquells anys no ho contemplava, que varen fer tot el que els deia el 
tècnic. S’haurà de mirar al text refós de les NN.SS. on queda descrit. 
 
11.2) La regidora Montserrat Badia, demana com està el tema de la clau del local 
que se’ls ha cedit. Encara no la tenen. 
Es contesta que s’ha de canviar la ubicació de la podòloga, que és em qui 
comparteixen local i que tan bon punt s’hagi fet, els hi entregaran la clau. 
 
La mateixa regidora, comenta que encara no s’han posat els números (de les 
hores) en el rellotge de Sol de  la Plaça dels Gronxadors. 
L’alcalde contesta que ha parlat amb el Josep Roca, que és qui va fer aquest 
rellotge i que diu que ja ho farà. Es parla també que apart dels números, s’ha 
d’arranjar un suport. 
 
El regidor Sr. Jordi Castillon, demana s’hi s’ha pogut mirar (relacionat amb el padró de la 

taxa d’escombraries), a qui corresponia la referència  del grup 5 - “Cases de pagès<10 llits, 

oficines”, que hi ha 14 contribuents 
La secretària contesta que encara no. 
 
També demanen si les Actes de les Juntes de Govern Local, les poden tenir 
conjuntament amb la convocatòria. 
Per part de la secretària es contesta que sí. 
 
Sense cap altra tema a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió del Ple, de quin 
contingut com a secretària accidental, certifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


