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ACTA   6/2012 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19 hores i 35 minuts del dia 4 
d’octubre 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 acctal. la que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents 
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
No 
assisteix 

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

 

 
El regidor Sr. Pere Canal ha telefonat per comunicar que per problemes sobrevinguts, segurament 
arribaria tard a la reunió. 
 
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 del Ple de 12 de juliol de 2012. 
2.- Proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2011. 
3.- Proposta de modificació de crèdit 1/2012 del Pressupost general de l'exercici vigent. 
4.- Proposta declaració de no disponibilitat de crèdit corresponent  a Pagues Extres. 
5.- Proposta d'acord de dissolució del Consorci de Turisme de l'Alt Berguedà. 
6.- Donar compte dels darrers Decrets d'Alcaldia. 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
8.- Informes d'Alcaldia 
9.- Precs i preguntes. 
 
Abans de començar la votació del punt núm. 1 de l’ordre del dia, la secretària comenta que a l’acta 
que tenen els regidors del dia 12 de juliol i manca la transcripció de l’acord sobre la Moció de 
recolzament al programa Miner, que es va incloure en el punt 3 d’assumptes sobrevinguts. (es 
reparteix  a tots els regidors la transcripció de l’acord pres, i proposa incloure’l a l’acta tal com 
corresponia amb el punt 3.4.- d’assumptes sobrevinguts). 
 
-S’acorda per unanimitat fer-ho així. 
 
1.- Proposta d'aprovació de l'Acta del Ple de 12 de juliol de 2012. 
 
La regidora del grup de PSC fa un aclariment pel que fa al cognom de la persona que actua en 
representació de Telefònica, Sr. Fèlix Les Carrillo, i no Lazcarrillo com consta a l’acta en el punt 3.3 
d’assumptes sobrevinguts. 
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També en el segon paràgraf  del punt 6 de Precs i preguntes, va ser la mateixa regidora Montserrat 
Badia qui va fer la pregunta, i no la regidora M. Carme Cirera tal com consta l’acta. 
 
Amb les corresponents correccions dels noms dits a l’apartat anterior, s’acorda aprovar l’acta per 
unanimitat de tots els assistents. 
 
2.- Proposta d'aprovació del Compte General de l'exercici 2011. 
 
Tots els regidors, han pogut examinar el Dictamen de la Comissió Especial de Comptes que s’eleva al 
Ple, proposant la seva aprovació definitiva. 
 
Antecedents En data 26 de setembre de 2012 es va reunir la Comissió especial de comptes a l’objecte 
d’informar les al·legacions presentades pel Grup Municipal del PSC-PM a l’aprovació inicial del compte 
general de 2011 que un cop informades, cada regidor es ratifica en la seva primera votació. 
 
El resultat de la votació en aquest Ple, és el següent: 
 
El grup del PSC hi vota en contra - 3 vots 
El grup del CiU hi vota a favor  - 3 vots 
 
Queda aprovat el Compte general de l‘exercici 2011, amb el vot de qualitat de l’Alcalde. 
 
3.- Proposta de modificació de crèdit 1/2012 del Pressupost general de l'exercici vigent. 
 
Proposta al Ple de la Corporació sobre modificació del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici de 2012 
 
1.- Objecte 
 
La modificació que s’introdueix al pressupost municipal de l’exercici 2012, és la dotació de crèdits 
extraordinaris donat  que no hi ha consignació per fer front a les despeses que es volen portar a 
terme, o bé, la consignació és insuficient. 
 
2.- Modificacions i finançament  de l’expedient: 
 
Són les que a continuació es detallen: 
 

        Crèdit Augment o Crèdits 

Func Econ. Projecte Nom partida inicial disminució definitius 

       

   AUGMENT DESPESES  

      Suplement De crèdits     

920 22701  Estudis i treballs tècnics 6.000.00 7.550,00 13.550,00

   TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 6.000,00 7.550,00 13.550,00

   Crèdits extraordinaris  

920 22704  Serveis socorristes piscina 0,00 7.100,00 7.100,00

171 62500  Mobiliari urbà – jardineres 0,00 4.500,00 4.500,00 

161 62300  Maquinària servei aigües 0,00 6.000,00 6.000,00

    TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS 0,00 17.600,00 17.600,00

    TOTAL AUGMENTS   25.150.00
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El regidor Jordi Castillon demana uns aclariments en relació a les partides relacionades a l’expedient 
de modificació de crèdit. Concretament en que afecta la disminució de retribucions del personal 
laboral temporal. 
Per part de secretaria es contesta que aquesta partida inclou al personal que habitualment es 
contractava com a monitors de la piscina durant els dos mesos i mig o tres que estava oberta. Ara 
s’ha acordat contractar una empresa que ofereix aquest servei i que econòmicament és mes 
avantatjós per l’ajuntament.  
Després es comenten les partides d’inversions que aquestes són finançades amb el romanent de 
tresoreria. 
Tot seguit es passa a la votació, quedant aquesta proposta de modificació de crèdit 1/2012, aprovada 
per unanimitat de tots els regidors assistents.  
 
4.- Proposta declaració de no disponibilitat de crèdit. 
 
Tots els regidors han rebut el dictamen a fi de que es sotmetés al Ple, la declaració de no 
disponibilitat de crèdit, per un import igual a la suma de la paga extra de Nadal, de tot el personal amb 
una nòmina que en total superi per 1,5 el SMI.  
D’acord  amb el que determina el Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment per a la competitivitat, aquest crèdit no disponible a 
l’Ajuntament de Vilada,  te un import de 3.802,65 euros. 
 
S’aprova per unanimitat la declaració de no disponibilitat d’aquest crèdit per un import de 3.802,65 
euros. 
 
5.- Proposta d’acord de disolució del Consorci de Turisme del Berguedà. 
 
Els regidors s’han llegit el antecedents, on s’aprovà la Constitució  del Consorci de Turisme de l’alt 
Berguedà (2001), i les causes d’una possible  dissolució i liquidació,  en un model que se’ns ha 
facilitat des del mateix Consorci de Turisme. 
L’Alcalde fa una breu exposició dels motius que han  portat al Consorci de Turisme del Berquedà, a 
proposar la disolució, un dels punts principals és que tant la Diputació de Barcelona, com la 
Generalitat desfan els compromisos inicials de formar-ne part. Això comporta paralel·lament una 
disminució important dels ingressos. 
Per aquets motius i pels exposats en el model d’acord de disolució, el Ple de la Corporació proposa: 
 
Primer.- Aprovar la disolució del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà 
Segon.- Comunicar l’acord que en resulti, al Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, als efectes de 
publicació conjunta dels Ens que el conformen. 
 
Posat a votació, el resultat és que s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents, la disolució 
d’aquest Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà. 
 

    FINANÇAMENT DE L’EXPEDIENT   

      Disminució de crèdits      

 920 14300  Retribucions personal laboral temporal 35.550,00 7.100,00 28.450,00

    DISMINUCIO DE CREDITS 35.550,00 7.100,00 28.450,00

    Aplicació romanent de tresoreria    

     Romanent per a despeses generals 169.561,62 18.050,00 151.511,62

     APLICACIO ROMANENT 169.561,62 18.050,00 151.511.62

      TOTAL FINANÇAMENT  25.150,00 
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6.- Donar compte del darrers Decrets d’Alcaldia. 
 
13                 NO EXISTEIX COS DEL DECRET. 

14 14/08 Delegació de les funcions de l’alcalde durant els dies 16 a 19 d’agost 

 
El que en principi figurava en el cos del D.A. 13/2012 era la contesta d’unes al·legacions interposades 
per DAU5, dient que no havien rebut cap documentació en relació a l’aprovació dels deutes de 
l’Ajuntament amb els proveïdors, que es van contestar, emeten un  segon certificat en sentit negatiu 
per part de secretaria argumentant que el certificat no es podia emetre en sentit afirmatiu, donat  que 
l’expedient es trobava en tràmit judicial, acompanyat d’un ofici de l’Alcalde en data 5 de juliol de 2012. 
 
Aprofita el regidor Sr. Jordi Castillon per preguntar si se’n sap alguna cosa més del Contenciós 
interposat per DAU5. 
L’Alcalde contesta que també ell s’ha informat, i es veu que és força normal la dilació en el temps en 
aquests tipus d’expedients. 
 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
 
7.1.- Des de l’Oficina del Cens Electoral ens demanen la ratificació per part de l’Ajuntament de la 
ubicació del Local Electoral de cara les properes Eleccions al Parlament de Catalunya. 
Per unanimitat s’acorda que sigui el mateix “Local Pirinenc  ó Social” Plaça de la Vila, 11. 
 
7.2.- Es proposa l’aprovació  del nombre d’habitants a 1 de gener de 2012  i que segons l’institut 
Nacional d’Estadística i la Unitat de la Diputació de Barcelona que ens gestiona el Padró Municipal 
d’Habitants, som:  486 habitants 
S’aprova doncs el número d’habitants de Vilada a 1 de gener de 2012 que és de 486. 
 
Es comenta quina incidència te a l’Ajuntament l’augment o disminució del Padró d’Habitants. 
Es contesta que te una relació directe amb els ingressos que venen de l’Estat i també en el 
percentatge de l’import de les subvencions que com a màxim pot demanar el municipi. En el primer 
cas els ingressos disminuiran una mica i en el segon,  és  que en algunes convocatòries de 
subvencions, el percentatge màxim que es pot concedir va en funció del  número d’habitants i gairebé 
sempre el tall és a partir de 500 habitants, quan el municipi te menys de 500 habitants l’import màxim 
que poden concedir és del 95%. 
 
8.- Informes d’Alcaldia. 
 
8.1.- El Sr. Alcalde informe de la Festa de la trobada de la gent gran que aquest anys s’ha fet amb el 
municipi de Santa Fe del Penedès, alhora que felicita el regidor Esteve Solé i a tota la gent i Entitats 
que hi ha col·laborat, perquè li consta que la gent  va estar molt contenta de la festa i la rebuda que 
se’ls va fer. Aquest ha estat un intercanvi a la visita que la gent gran de Vilada els va fer el mes de 
maig. El regidor agraeix també a l’Ajuntament les facilitats que per tot els ha donat. 
 
8.2.-  El Sr. Alcalde contesta en relació l’escrit que el Grup municipal del PSC, va entrar amb registre 
núm. 313 una sol·licitud demanant tot un seguit de documents tant d’entrades com de sortides 
corresponents als anys 2011 i 2012, als efectes de fer-ne el seguiment..  
 
En aquesta sessió l’Alcalde entrega a la regidora del PSC un escrit on relaciona els documents 
sol·licitats amb una descripció del seu contingut, a excepció d’una entrada i una sortida (264 i 404), 
on especifica que són peticions a l’Alcalde, o de l’Alcalde i relacionat en temes en que encara ell, com 
a alcalde, està recavant informació i quan s’hagi acabat o tancat l’expedient, serà ell mateix qui 
informarà i donarà les explicacions pertinents. 
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Els recorda el deure que te tot regidor de discreció en relació a la informació obtinguda del consistori. 
També que la resta de documentació es troba a la seva disposició perquè pugui ser consultada a les 
dependències de l’ajuntament en horari d’atenció al públic. 
 
El grup del PSC, comenta que els va estranyar una sortida concreta que deia: resposta a les 
al·legacions formulades pel grup del PSC, que ells no en tenien constància. Es tracta d’una resposta 
que l’Alcalde va donar en el mateix Ple anterior, però de paraula. El grup del PSC diuen que no la van 
rebre per escrit, i que no coincideix exactament el que es diu per escrit, amb el que es va dir de 
paraula. 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
El grup del PSC i en relació al tema de Telefònica, demanen dues o tres dates per posar-se en 
contacte amb el comercial i quedar finalment per una reunió. Com que no hi ha el regidor Pere Canal, 
es queda de parlar-ne i concretar. 
 
La regidora Sra. Montserrat Badia en relació el tema de les obres que s’estan portant a terme, carrer 
Església-cantonada carrer xalets, demana si es pot posar provisionalment una mica de sorra, perquè 
el cotxes petits toquen al terra. 
L’Alcalde comenta que una solució podria ser sortir pel carrer del darrere, també provisionalment, 
però finalment s’acorda que demà s’ho anirà a mirar amb l’arquitecte a veure que s’hi pot fer. 
 
L’Alcalde informa de que l’empresa que fa la recollida de les escombraries, ha canviat 
provisionalment uns contenidors que es trobaven   a la “Plaça dels Països Catalans” deixant-los a 
l’altra part del carrer Xalets, per tenir lliure tot el carrer de l’església i poder treballar millor mentre duri 
l’obra. Quan s’acabin les obres els contenidors tornaran al lloc on eren. 
 
L’Alcalde informa d’una avaria seriosa al Pou del Pont del d’Oro, on es fa la captació d’aigua quan no 
en baixa rodada de les Fonts. Segurament s’haurà de desmuntar tota la instal·lació, la bomba d’aigua 
es parava contínuament, problemes amb la sonda...Es creu que anant bé, serà una reparació força 
costosa, tant econòmicament com tècnicament. 
 
La regidora Montserrat Badia pregunta per les obres que hi ha davant mateix de l’Ajuntament. 
L’alcalde contesta que s’han detectat unes humitats i que s’ha vist que venen d’una connexió que es 
troba precisament davant l’ajuntament. Ja fa dies que s’està observant com respon la nova connexió 
que s’hi ha fet, i que si es veu que no “perd” més aigua, es tancarà immediatament. 
 
La regidora M. Carme Cirera, demana com és que es treuen les lloses de la Plaça de l’Església si es 
va dir que no es tocarien.  
L’Alcalde contesta que es va parlar de que la Plaça continuaria estan empedrada i serà amb el mateix 
tipus de pedra que hi ha al carrer Sant Ramon. S’han tret les lloses que hi havia, donat que era molt 
costós econòmicament aconseguir anivellar tot l’espai de la plaça, doncs la pedra antiga era molt 
desigual una de l’altra, tant de mida, com de profunditat. 
 
La regidora M. Carme Cirera, torna a preguntar per la placa del rellotge de Sol.  
L’alcalde contesta que hi ha el personal que hi ha, (un jornal i mig) i que darrerament hi ha hagut força 
urgències (avaries), però que si tot va bé quedarà muntat per la fira del bolet. 
 
Sense cap més tema per tractar, quan són dos quarts de nou del vespre es dona per acabada la 
reunió, de quin contingut com a secretària, certifico. 
 
        Vist i plau, 
 
 
        Pere Farré Capel 


