
ACTA   01/2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 21 DE FEBRER DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:30 hores del dia 21 de Febrer de 
dos mil tretze, 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: 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 d’actes de sessions anteriors.  
2.- Proposta aprovació acord de la JGL de data 10 octubre de 2012. 
3.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost Municipal per l’exercici 2013. La plantilla del 
personal i les Bases d’execució. 
4.- Proposta d’aprovació dels compte de Gestió i Recaptació. 
5.- Proposta de Recolzament a diferents Mocions de suport. 
6.- Informes d’alcaldia. 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
8.- Precs i preguntes 
 
 
Abans de començar a tractar els temes de l’ordre del dia, el regidor Jordi Castillon demana que quan, 
pels motius que sigui, s’hagi d’ajornar un Ple, se’ls comuniqui amb temps suficient per poder-se 
organitzar i no estar pendents de la convocatòria. 
S’hi està d’acord. 
 
La regidora Montserrat Badia, fa una observació pel que fa a l’acta de la Junta de Govern Local del dia 4 
d’octubre de 2012 en que s’aprova el nombre d’habitants a 1 de gener de 2012, creu que s’hauria de fer 
a inicis d’any. 
Per part de la secretària s’explica que, primer, l’INE ens passa el nombre d’habitants que segons la seva 
documentació te Vilada, tot seguit la Diputació ens presenta el número que d’acord amb els moviments 
d’alta-baixa-naixement-defuncions i canvis de residència l’hi consta. Si coincideix, no hi ha problema. 
Però l’INE ha de donar un termini per possibles al·legacions (duplicitats, altes per omissió...) que els 
ajuntaments poden al·legar. Un cop passat aquest termini i resoltes les incidències, comuniquen 
oficialment a l’Ajuntament el número d’habitants per donar-hi conformitat, i és aquesta xifra a partir de la 
qual (juntament amb altres paràmetres) l’Estat fa els càlculs per determinats ingressos, subvencions...   
Es va aprovar la xifra de 486 habitants a 1 de gener de 2012, en la primera JGL que es va celebrar. 

    AJUNTAMENT 
       DE VILADA 
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1.- Proposta d’aprovació d’actes anteriors 
 
Es proposa l’aprovació de les actes del Plens de data: 
 
4 d’octubre de 2012, s’aprova per unanimitat 
31 d’octubre de 2012, s’aprova també per unanimitat. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació de l’acord de la JGL de data 10 d’octubre de 2012. 
S’ha passat al Ple, la proposta de ratificació de les garanties en matèria de complements de les IT’s 
(Incapacitat transitòria), que es descriu a continuació: 
 
 
PROPOSTA DE GARANTIES EN MATÈRIA DE COMPLEMENTS DE LES  I T’s 
 
Vist el que determina el RD-Llei 20/2012 en el seu article 9, pel personal al servei de les Administracions 
Públiques, la Junta de Govern Local celebrada el dia 10 d’octubre de 2012, acorda: 
 
Aplicar, a tot el personal contractat per l’Ajuntament de Vilada, ja sigui funcionari, laboral o electe i amb 
efectes a partir del dia 14 d’octubre de 2012, els complements  a les IT (incapacitat transitòria), segons  
el que a continuació es detalla: 
 
 
Per “contingències comunes” 
 
Per als 3 primers dies,  el 50% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior a la 
IT. 
Del 4t al 20è dia, fins arribar al 75% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes anterior 
a la IT. 
Del 21è en endavant, fins arribar al 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes en el mes 
anterior a la IT. 
En el supòsit que la Incapacitat Temporal es doni per motius d’hospitalització, per intervenció quirúrgica, 
les dones embarassades i les que acreditin ser víctimes de violència de gènere, el complement fins 
arribar al 100%  des del primer dia de la baixa. 
 
Per a “contingències professionals” 
 
El 100% de BR des del primer dia de la baixa. 
 
Aquest acord, pres per unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, es portarà al Proper Ple de 
la Corporació, per a la seva ratificació, si és el cas. 
 
- La regidora Montserrat Badia, pregunta si per aquest acord cal algun informe previ. 
 
La secretària contesta que, des del departament de RR.HH. de la Diputació de Barcelona ens han fet 
arribar aquesta proposta de garanties en matèria de complements de les It’s., que d’acord amb el que 
determina el RD-Llei 20/2012 en el seu article 9 ....  “cada administració pública, en l’àmbit de lles seves 
competències respectives, pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs 
en el règim general de la Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat 
temporal d’acord amb el següents límits : 
 
Aquests límits són els descrits més amunt (tercer apartat).  
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Aquesta possibilitat ve donada perquè a partir de l’octubre de 2012, varen quedar sense efecte els 
convenis o acords que hi havia pràcticament en la totalitat administracions públiques, en que el complement a les 
baixes de les It’s., era del 100% en tots el casos. En cas de no prendre cap acord específic en relació aquestes It’s, 
s’aplicarà la prestació que dicta la Seguretat Social. 
 
Que no creu que per aquest acord s’hagi d’incoar expedient ni cap informe jurídic ni d’intervenció, donat 
que aquesta possibilitat la contempla el mateix RDLlei  20/2012, i no incrementa la partida 
pressupostària. De totes maneres se n’informarà. 
 
Tot seguit es passa a la votació: 
L’ Equip de Govern hi vota a favor  4 vots 
El grup del PSC, diu que si es determina que no fa falta cap informe, també hi vota a favor. Sinó en 
contra per no haver seguit el procediment.  
 
 
3.- Proposta d’aprovació inicial del Pressupost Municipal per l’exercici 2013. La plantilla del 
personal i les Bases d’execució. 
 
Abans de començar a parlar d’aquest punt, la secretària informa de que a darrera hora, via mail, s’ha 
tingut coneixement de la dotació econòmica per a la línia de subvencions per a “reparacions, 
manteniment i conservació dins la convocatòria del PUOSC 2013-2016 destinada a Vilada per un import 
de 69.161,21 euros per a tot el quadrienni i que es distribuirà en un 25% a cada anualitat. 
Això fa que en el capítol IV d’ingressos i en el II de despeses hi hagi un increment de 17.290 euros en 
relació a l’esborrany del pressupost que s’ha passat als regidors.  
Les demés partides queden exactament amb la mateixa dotació. 
Es presenta un pressupost equilibrat per un import de 1.002.984,13 euros que tot seguit es detalla: 
 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

 
Eco. Descripció  Previsions inicials 

1 11200 DE NATURALEZA RUSTICA 19.900,00 
1 11300 IBI URBANA 213.000,00 
1 11500 IMPOST VEHICLES TRACCIO MECANICA 23.000,00 

1 11600 
IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATUR- 
URBANA 24.000,00 

1 13000 IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES 1.300,00 
Total 

1 
  

281.200,00 
2 29000 IMPOST CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 2.500,00 

Total 
2 

  
2.500,00 

3 30000 ABASTAMENT D'AIGUA 31.000,00 
3 30200 RECOLLIDA ESCOMBRARIES 37.000,00 
3 31300 SERVEIS PISCINA 11.000,00 
3 32100 LLICENCIES URBANISTIQUES 200,00 
3 32500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS 200,00 
3 32900 SERVEI TV. CABLE 11.500,00 
3 33200 APROFITAMENT SUBSOL, SOL I VOL (CTNE) 1.650,00 
3 33300 APROFITAMENT SUBSOL, SOL I VOL (FECSA) 2.000,00 
3 38900 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS. 100,00 
3 39300 INTERESSOS DE DEMORA. 3.000,00 
3 39900 IMPREVISTOS 12.000,00 

Total 
3 

  
109.650,00 

4 42000 
PARTICIP.EN ELS TRIBUTS DE L'ESTAT.(FONS NACIONAL COOP.ALS 
M 78.486,46 

4 45000 PARTICIPACIO FONS COOPERACIO LOCAL 42.000,00 
4 45001 TRANSF. CORRENTS GENERALITAT 19.290,00 
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4 45002 GENERALITAT JUTJAT DE PAU 950,00 
4 45003 GENERALITAT BENESTAR I FAMILIA 26.000,00 
4 45004 GENERALITAT PLANS OCUPACIO 14.000,00 
4 45005 GENERALITAT CARRECS ELECTES 12.210,00 
4 46100 SUBVENCIONS DIPUTACIO 20.168,33 
4 46102 SUBV. DIPUTACIO MANTENIMENT SECRETARIA 6.000,00 
4 46103 SUBV. DIPUTACIO XARXA GOVERN LOCAL 6.754,34 
4 46200 AJUNTAMENT BORREDA TREBALLADORA FAMILIAR 9.400,00 

Total 
4 

  
235.259,13 

5 52000 
INTERESSOS DE DIPOSITS EN COMPTES BANCS I CAIXES 
D'ESTALVIS 100,00 

5 54200 ARRENDAMENT FINQUES RUSTEGES 2.700,00 
Total 

5 
  

2.800,00 
7 75002 SUBV. GENERALITAT PUOSC 2012 MAGATZEM SERV. AIGÜES 124.000,00 
7 75003 SUBV. GENERALITAT PUOSC 2013 -INFRAESTRUCTURES- 50.000,00 
7 76100 SUBV. DIPUTACIO ESTALVI ENERGETIC LOCAL I INSTAL. MPALS. 190.575,00 
7 76102 SUBV. DIPUTACIO XBMQ 2011 ADQUISICIO BOMBA AIGUA 7.000,00 

Total 
7 

  
371.575,00 

  
Total general 1.002.984,13 

    
    PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Pro. 

 
Eco. Descripció Crèdits inicials 

912 1 10000 RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES 39.420,00 
920 1 12000 RETRIBUCIONS BASIQUES SERVEIS GRALS, PERSONAL FUNCIONARI 27.550,00 
920 1 12100 RETRIBUC.COMPLEMENT. SERVEIS GRALS, PERSONAL FUNCIONARI 19.600,00 
920 1 13000 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 56.550,00 
920 1 14300 RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 15.000,00 
920 1 16000 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 50.800,00 

 

Total 
1 

  
208.920,00 

920 2 20200 ARRENDAMENTS EDIFICIS I ALTRES 1.875,00 
155 2 21000 REPARACIONS INFRAESTRUCTURES I BENS NATURALS 11.500,00 
161 2 21000 SANEJAMENT, ABASTAMENT D'AIGUA 27.290,00 
920 2 21200 REPARACIO, CONSERVACIO EDIFICIS 6.000,00 
920 2 22000 MATERIAL D'OFICINA ORDINARI NO INVENTARIABLE 4.000,00 
920 2 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS 400,00 
920 2 22100 ENERGIA ELECTRICA 38.000,00 
920 2 22103 SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLES I CARBURANTS 8.000,00 
920 2 22108 SUBMINISTR. PRODUCT. NETEJA 1.400,00 
920 2 22200 COMUNICACIONS TELEFONIQUES 7.700,00 
920 2 22201 COMUNICACIONS POSTALS, SERVEIS GENERALS 1.000,00 
920 2 22300 TRANSPORTS I MISSATGERIA 250,00 
920 2 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 6.300,00 
161 2 22500 CANON AIGUA 20.000,00 
912 2 22601 ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES 600,00 
920 2 22603 DEFENSA JURIDICA 8.000,00 
338 2 22608 FESTA MAJOR I ALTRES FESTES POPULARS 29.000,00 

920 2 22699 
ALTRES DESPESES DIVERSES (MANTENIMENT 
INFRAESTRUCTURES) 23.000,00 

162 2 22700 SERVEI RECOLLIDA ESCOMBRARIES 37.000,00 
171 2 22700 MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS 5.000,00 
920 2 22700 TREBALLS NETEJA EXTRAORDINARIS 2.000,00 
920 2 22701 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS 6.000,00 
920 2 22702 SERVEI ASSESSORAMENT I ALTRES 14.200,00 
920 2 22703 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS XARXA LOCAL TV 12.200,00 
920 2 22704 SERVEI SOCORRISTES PISCINA 7.500,00 
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932 2 22708 PREMI COBRAMENT  ORGT 10.000,00 
912 2 23000 DIETES DE CARRECS ELECTES 1.000,00 
920 2 23020 DIETES DEL PRESONAL 1.000,00 
912 2 23100 DESPESES LOCOMOCIO DE CARRECS ELECTIUS 3.000,00 
920 2 23110 DESPESES LOCOMOCIO PERSONAL 300,00 

 

Total 
2 

  
293.515,00 

011 3 31000 INTERESSOS PRESTECS A LLARG TERMINI 2.300,00 
932 3 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 2.000,00 

 

Total 
3 

  
4.300,00 

230 4 46200 AJUNTAMENT DE CERCS CONVENI ASSISTENTA SOCIAL 3.400,00 
338 4 46200 AJUNTAMENT DE CERCS FESTIVAL DEL RIU 2.500,00 
230 4 46201 AJUNTAMENT CERCS DINAMITZACIO GENT GRAN BERGUEDA 1.650,00 
230 4 46202 AJUTNAMENT BORREDA 50% BENESTAR SOCIAL 8.000,00 
230 4 46203 AJUNTAMENT DE BAGA CONVENI TECNICA D'ESPORTS 910,00 
230 4 46500 CONSELL COMARCAL EDUCADORA SOCIAL 3.750,00 
337 4 46500 CONSELL COMARCAL PLA LOCAL JOVENTUT 250,00 
230 4 46501 CONSELL COMARCAL TELEALARMES 1.800,00 
410 4 46600 ADF SOBREPUNY 300,00 
230 4 46700 CFI XEC SERVEI BERGUEDA 150,00 
920 4 46800 DISTRIBUCIO FONS LLIURE ELECIO 3.850,00 
230 4 48000 ATENCIONS BENEFIQUES ASSISTENCIALS 100,00 
230 4 48001 ATENCIONS BENEFIQUES URGENCIA SOCIAL 1.200,00 
920 4 48900 ALTRES ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE 600,00 
313 4 48901 ASSOC. PROTECTORA ANIMALS BERGUEDÀ 661,00 
233 4 48902 ASSOC. PROTECTORA DISMONUÏTS PSIQUICS 300,00 
321 4 48904 A.M.P.A. ESCOLA PICAMILL 9.200,00 
341 4 48905 C.FUTBOL VILADA 5.500,00 
321 4 48906 ESCOLA SUBVENCIO ACTIVITATS 1.000,00 
233 4 48907 DONES DE FATIMA 725,00 
330 4 48908 GRUP ""LA TEIA"" 725,00 
341 4 48909 CLUB TENNIS VILADA 725,00 
330 4 48910 CORAL PICANCEL 725,00 
313 4 48911 ASSOCIACIO FIBROMIALGIA 210,00 
337 4 48912 ASOCIACIO DEL JOVENT DE VILADA 725,00 
341 4 48913 CLUB PEDAL VILADA 75,00 
233 4 48914 ASSOCIACIO GENT GRAN 725,00 

 

Total 
4 

  
49.756,00 

155 6 61900 PUOSC 2013 -INFRAESTRUCTURES- 55.000,00 
161 6 61900 MAGATZEM MUNICIPAL SERVEI AIGÜES PUOSC 2012 138.847,00 
920 6 61900 XARXA GOVERN LOCAL, ESTALVI ENERGETIC 2013 211.750,00 
161 6 62300 BOMBA SERVEI AIGÜES 7.800,00 
491 6 62600 EQUIP INFORMATIC 2.000,00 

 

Total 
6 

  
415.397,00 

011 9 91100 AMORTITZACIO PRESTECS 28.137,98 
011 9 91300 AMORTITZACIO PRESTEC VEHICLE 2.958,15 

 

Total 
9 

  
31.096,13 

   
Total general 1.002.984,13 

 
 

    L’alcalde exposa que a partir d’ una liquidació provisional del 2012, s’ha confeccionat el present 
pressupost molt ajustat als números de que disposem i sempre condicionat als ingressos de les 
subvencions per inversions que ens han comunicat que tenim atorgats. 
Comenta també, que en l’apartat d’inversions tant les subvencionades per la Generalitat PUOSC o la 
Diputació Xarxa de Govern Local, s’han prioritzat les obres que repercuteixin directament en un estalvi 
energètic per l’ajuntament. 
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Es comenten les partides del capítol VI d’inversions.  
S’hi contemplen també les obres del 2012 que no havien estat adjudicades, però amb intenció de portar 
a terme, com són les  del PUOSC-2012, l’adquisició de la bomba per el Serveis d’Aigües , a més de les 
corresponents al 2013. 
 
El regidor Jordi Castillon pregunta per la partida del 2012 destinada a la reparació del vas de la piscina. 
La secretària contesta que, aquesta obra estava directament condicionada a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona, que en un principi semblava probable que ens concedissin.  
L’alcalde comenta que s’ha tornat a demanar a la Xarxa de la Diputació pel  2015, perquè s’ha considerat 
que hi ha altres prioritats com és aconseguir un estalvi energètic (enllumenat públic, calefacció...) 
 
La regidora Montserrat Badia, pregunta per la partida del cànon de l’aigua que a l’exercici del 2012 no hi 
era. 
La secretària contesta que anteriorment, el cànon de l’aigua no es gravava amb l’iva, ara sí, i això fa que 
s’hagi d’imputar en una partida separada de la  161.21000 sanejament per abastament d’aigua, que és 
on es carregava en exercicis anteriors, com que es comptabilitza en partides extra-pressupostàries, no 
quedava reflectit. 
 
El regidor Jordi Castillon pregunta per l’augment de la partida de defensa jurídica. 
Es respon que s’ha incrementat prevenint la despesa de la defensa del procediment interposat per DAU5 
S.L. 
 
La regidora Montserrat Badia, pregunta perquè aquest cas no el porta els Serveis Jurídics de la Diputació 
de Barcelona. 
L’Alcalde contesta que els primers passos els va contestar ell directament, aportant tot un seguit de 
documentació demanada pel Jutjat, i que habitualment, els serveis jurídics de la Diputació no ofereix els 
seus serveis quan el procés ja s’ha iniciat. 
 
Es pregunta també, si s’ha fet algun tipus de contracte o acord en que s’hagi acordat que porti el cas 
l’advocat Sr. Fernández de Berga. 
L’Alcalde contesta que no, perquè  ell creu que hauria de passar per Ple qualsevol contracte que el seu 
preu sobrepassi el d’un contracte menor. 
  
El regidor Jordi Castillon, pregunta també si s’ha fet una previsió per en tot cas, fer front a la despesa? 
Es contesta que sí, s’ha fet una previsió per l’import de la sentència. 
 
La regidora Montserrat Badia, pregunta en quin estat es troba el recurs, si ja s’ha formalitzat. 
L’Alcalde contesta que s’hi està treballant. 
Per la qual cosa diu la regidora, encara no s’ha formalitzat. 
 
En relació al pressupost, l’alcalde pregunta si hi ha més preguntes per fer. 
 
La regidora M. Carme Cirera pregunta per unes partides de Benestar Social, descompensades en 
ingressos i despeses. 
Es contesta que els ingressos han estat molt superior perquè la Generalitat ha pagat endarreriments del 
2010 i alguna part del 2011. Tot i així encara falta l’ingrés pel concepte de dependència de tot l’any 2011 
i 2012. 
 
El regidor Jordi Castillon pregunta pel tema de les inversions. Cap.VI PUOSC-2013 que inclou. 
L’alcalde contesta que per aquest exercici i vist la tònica i recomanacions que des de la Generalitat van 
donant, s’ha volgut ser modest i s’ha fet una previsió modesta de 55.000 euros que es volen destinar, si 
ens ho concedeixen a Millorar l’accés peatonal a l’Església i condicionar el paviment existent del carrer de 
la Vinya.   
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A hores d’ara encara no se sap absolutament res de la part que destinaran a infraestructures, tan sols 
sabem el que ens pertocarà pel concepte de manteniment Capítol II (article 21), seixanta-nou mil euros i 
escaig pels 4 anys. Vista la situació, s’ha demanat més inversió a Diputació Xarxa de Govern Local. 
 
La regidora M. Carme Cirera demana quines són les obres s’han demanat a Xarxa per aquest 2013 amb 
una partida pressupostària de 211.750 euros. 
L’Alcalde contesta que en aquesta sol·licitud s’ha demanat “ el canvi de l’enllumenat públic, la substitució 
de les calderes de la calefacció de tots els locals municipals (ajuntament, Casal Pirinenc, Casal Cultural, 
Escoles, Consultori...) per calderes d’estelles,  el canvi de l’enllumenat interior d’aquests mateixos locals 
municipals. Si es pot, també es mirarà de poder substituir les portes d’emergència del Local Cultural. 
Tot encaminat a un estalvi energètic que pugui repercutir d’una manera ràpida a la millora d’aquesta 
despesa en els comptes de l’ajuntament. També es mirarà de poder adquirir un aparell que detecti de 
forma eficient fugues d’aigua de les canonades generals, donat que això darrerament ha suposat una 
pèrdua  molt considerable d’aigua. S’ha fet un seguiment amb la documentació de que disposem ( metres 
cúbics d’aigua que entre en el dipòsit, metres cúbics gastats, metres cúbics facturats i metres cúbics 
sortits de dipòsit) i s’ha detectat una diferència d’uns  80  m3. d’aigua diaris entre el que surt de dipòsit i 
el que es factura. 
 
A partir d’aquí s’inicia un debat entre tots els regidors en que surten temes  antics relacionats en 
convenis entre l’Ajuntament i propietaris que varen facilitar la conducció de l’aigua al municipi, ja sigui 
mitjançant aportacions econòmiques o facilitant el pas de la conducció per la seva propietat. 
L’alcalde explica que revisant documentació, s’han trobat convenis que fa 18 anys havien caducat. 
S’ha parlat amb aquestes famílies per comunicar-los aquest fet , notificant-los que a partir del 1 de gener 
de 2013 es procediria a la lectura trimestral del consum d’aigua amb la conseqüent facturació. 
 
La regidora M Carme Cirera, recorda que hi ha algunes cases de pagès que se’ls facilita l’aigua abans de 
passar pel comptador.  
Es fa la distinció entre les cases de pagès que se’ls facilita la connexió de l’aigua abans de l’entrada del 
dipòsit i els que reben l’aigua sortint del dipòsit, ja tractada (La Farrera i Cal Climent)  
 
Les regidores Carme Cirera i Montserrat Badia pregunten pel cas del Sr. Francesc Picas  que tampoc paga 
el consum d’aigua. 
L’Alcalde contesta que també és una de les connexions abans d’arribar al dipòsit, que a part, aquesta 
finca te altres sistemes de captació d’aigua, ja sigui per consum humà o per l’explotació agrària. 
 
Es torna a parlar de la necessitat de que totes les cases que es connecten a la xarxa general abans de 
dipòsit, haurien de contribuir mitjançant una aportació, ja sigui trimestral o  anual, en concepte de 
manteniment de la xarxa. 
 
Relacionat amb el pressupost, el regidor Jordi Castillon pregunta per la partida d’ingressos 54200 
Arrendaments finques rústegues, que inclou l’àrea del Molí del Cavaller i l’espai de l’antena de recepció 
vodafone, es pregunta si l’espai de l’antena no hauria de ser Zona d’equipaments. 
 
Es discuteix entre tots i s’acorda que segurament hauria de ser així i es proposarà el canvi en la redacció 
del POUM que s’està tramitant, doncs actualment l’espai on hi ha les antenes consta com a rústic. 
 
Finalment i relacionat amb el pressupost, el regidor Jordi Castillon  manifesta el desacord del grup del 
PSC en la partida del capítol I de despeses corresponent a les retribucions del càrrecs electes, més ara 
que al disminuir la població, la subvenció de la Generalitat també serà inferior. 
 
En aquest punt i ha un intercanvi d’opinions entre l’equip de govern i el grup de la oposició. L’alcalde 
demana al grup del PSC,  quin  hauria de ser el sou digne d’un alcalde amb dedicació exclusiva.... 
Es contesta que depèn del pressupost del municipi. 
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A continuació es proposa passar ala votació. 
 
Vots a favor:  4 de l’equip de govern 
Vots en contra:  3 del grup municipal del PSC 
Abstencions:  cap 
 
 
4.- Proposta d’aprovació del compte de Gestió i Recaptació. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària unitat de Berga, ha passat el resum dels comptes de gestió de l’any 
2012,  corresponent a les liquidacions d’ingrés, certificacions de tributs i preus públics de l’Ajuntament de 
Vilada. 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012. 
 

Rebuts    13.755,25 
Liquidacions     4.465,83 

 
Pendent de cobrament en període executiu a 31 de desembre de 2012 
 

Rebuts    29.213,28 
Liquidacions     2.227,08 

 
L’Organisme de Gestió Tributària unitat de Berga, ha passat el resum dels comptes de gestió de l’any 
2012,  corresponent a les liquidacions d’ingrés, certificacions de tributs i preus públics del Consell 
Comarcal del Berguedà.    
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012. 
 

Rebuts     
Liquidacions    

 
Pendent de cobrament en període executiu a 31 de desembre de 2012 
 

Rebuts     4.344,79 
Liquidacions       740,56 

 
 
La secretària comenta que li va semblar una mica alt l’import dels rebuts pendent de cobrament, es va 
demanar un llistat nominatiu dels valors pendents i s’ha pogut veure que l’import realment importat 
correspon a rebuts de l’IBI  des de l’any 2009 al 2012. S’ha telefonat a l’organisme de gestió per veure 
en quin estat estaven els expedients. Hi ha un propietari amb uns quants rebuts pendents que va 
demanar poder pagar a terminis, i així ho fa. Un altre, amb una ordre d’embargament dels béns que van 
executant periòdicament. Els demés per imports més petits segueixen el tràmit normal en període 
executiu. 
Un altre import considerable d’uns 17.000 euros, correspon al 3er i 4rt. Trimestre dels rebuts de l’aigua, 
que aquest any s’ha retardat una mica el seu cobrament degut als canvis de l’iva del cànon i els canvis 
que s’han hagut de fer a l’aplicació. A data d’avui, el tercer trimestre ja està cobrat. 
 
Finalment s’aprova el compta de recaptació per unanimitat de tots els regidors. 
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5.- Proposta de Recolzament a diferents Mocions de suport. 
 
L’Alcalde exposa les mocions a les quals proposa el recolzament. 
 
1.-Moció d’adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya.  
 
El text d’aquesta moció, és el que va aprovar el Ple del Parlament de Catalunya en la sessió del dia 23 de 
gener de 2013. 
 
El regidor Jordi Castillon diu que evidentment, ja s’han  llegit les dues Mocions i que tant amb l’una com 
en l’altra, hi ha punts que hi estan d’acord, d’altres que hi estan d’acord però  els semblen escassos i  
d’altres que no hi estan d’acord amb la manera que s’han plantejat. 
 
L’alcalde comenta que no es tracta de fer una nova proposta de moció, que això seria modificar els que 
el Parlament va aprovar. 
 
Finalment s’acorda: Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013, amb els vots favorables del 
Grup municipal de CIU i l’abstenció del Grup municipal del PSC, perquè creu que s’hauria de poder 
consensuar  el text. 
 
2.- Moció per reclamar a l’Estat Espanyol que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya  
 
Les observacions fetes a la primera moció, pel regidor Jordi Castillon, són extensibles a aquesta segona 
moció. Així doncs s’acorda: 
 
Amb els vots favorables del Grup municipal de CIU i l’abstenció del Grup municipal del PSC. 
 
Primer.-  Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat a 
Catalunya per el 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu 
global del 4,5% del PIB. El que no és admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la 
responsabilitat d’assolir els objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les 
administracions locals. 
 
Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les competències dels quals són 
de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la 
despesa militar i, concretament en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que 
com la Generalitat se Catalunya i els ajuntaments catalans són els veritables prestadors de serveis a les 
persones. 
 
Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la normativa d’estabilitat 
pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat 
de gestió ordinària, presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 
2012. 
 
Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol. 
 
3.- Proposta de Moció per defensar que l’Ajuntament de Vilada, eximeixi les plusvàlues per 
desnonaments. 
 
El drama que representen els desnonaments sobretot per a les persones més afectades per la crisi ens 
porta a presentar aquesta moció 
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Trobem absolutament injusta la càrrega  que suposen els efectes deis desnonaments causats pel 
pagament de la liquidació de la plusvàlua en el cas de la pèrdua de l'habitatge habitual per execució 
hipotecaria o dació en pagament. 
 
Les caixes i entitats bancàries mostren poca consideració perquè avancen les execucions deis 
desnonaments sense contemplacions a les persones que incompleixen el pagament de la hipoteca. 
 
Per tot això, el grup de Convergència i Unió proposa al Ple de l'Ajuntament de Vilada 
l’adopció dels següents acords: 
'./ 

1. Que l' Ajuntament  de Vilada, en el supòsit que la normativa estatal no eximeixi del cobrament de 
l' impost, assumeixi el cost de la liquidació de la plusvàlua municipal a les persones que perdin el 
seu habitatge habitual per execució hipotecaria o dació en pagament. 

 
2. Que l' esmentada subvenció s' atorgui previ informe dels serveis socials municipals que avaluïn la 

situació econòmica del subjecte passiu. 
 

3. Que l’alcalde de l'Ajuntament de Vilada enviï  una carta a totes les entitats bancàries del poble 
per demanar-los que impulsin les mesures necessàries per evitar desnonaments, ja sigui 
renegociant les condicions del pagament de la hipoteca o dels lloguers, negociant terminis 
raonables de carència o admetent en la practica la dació en pagament, deis possibles afectats. 

 
4. Instar el govern de l'Estat perquè introdueixi canvis normatius sobre aquest impost com la cessió 

als ajuntaments de les competències sobre aquest tribut, actualment de competència estatal. 
 

5.  Per tal de pal·liar els efectes socials deis desnonaments, demanar al govern de l'Estat que 
estableixi l’obligació legal de reservar als municipis un percentatge d'habitatges executats del 
banc dolent per a institucions socials de la ciutat. 

 
Aquesta moció s’aprova per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
6.- Informes d’Alcaldia 
 
6.1.- L’Alcalde informe que ja hi ha el pou de captació de l’aigua  situat a baix el Pont del d’oro 
funcionant i completament en actiu després de la rehabilitació. S’ha canviat tot el tub d’impulsió de la 
bomba d’aigua, ara és  d’acer inoxidable. Ha estat un treball costós i laboriós, però finalment ja està llest 
i funciona. 
Arrel dels talls de subministrament d’aigua efectuats puntualment per treballar a l’obra, s’ha detectat 
serioses fugues d’aigua i que també s’intenta de solucionar. 
 
6.2.- Es dona compte de la notificació que s’ha fet als Srs. que gestionen el Molí del cavaller que han de 
marxar, degut a uns informes arribats a l’ajuntament de la Generalitat de Catalunya –Direcció general de 
Medi Ambient. 
Es pregunta si ja els ha vençut la concessió. Es contesta que encara els hi quedava un any.  Tal com diu 
el contracte, la infracció comesa és greu (falta de higiene a les instal·lacions i a tot el voltant).  
No s’ha tingut en compte altres parts del contracte, però aquesta part es va recalcar sobradament que 
era la més important. Tenen un deute amb l’ajuntament de aproximadament 3.100 euros. 
Es parla extensament entre tots els regidors del mal estat en que ha derivat la situació actual,  el que  
tothom te clar  i és evident, que això no pot continuar en la situació actual i a més dona molt mala 
imatge del poble a l’exterior. 
L’alcalde comenta que les notícies volen, i que ja s’han presentat persones interessades en poder 
presentar les seves propostes. 
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El regidor Jordi Castillon, suggereix dues coses. 
Per una part,  aniria bé que ho podés agafar una persona o família del poble. 
L’Altra, potser que ho agafés una empresa amb experiència en el sector i que s’impliqués en contractar 
gent del poble. 
 
S’està d’acord amb moltes coses, però també s’adverteix que les condicions de la nova concessió hauran 
de quedar prou clares i definides en el Plec de clàusules que s’hauran de publicar, amb l’anunci de la 
nova concessió. 
 
 
7.- Assumptes sobrevinguts. 
 
Proposta d’ aprovació inicial de l’adhesió al CFI Cercs-Berguedà 
 
7.1.-  L’Alcalde informa de la dissolució de gairebé tots els Consorcis existents al Berguedà, amb 
l’objectiu d’aglutinar tota la feina que duien a terme aquests Consorcis, s’agafa com a pal de paller el 
Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà. 
El primer que es demana és  l’Adhesió dels Ajuntaments al CFI Cercs-Berguedà. 
Segon, l’acceptació de la proposta de modificació dels Estatuts d’aquest Consorci per poder donar pas a 
la futura Agència de Desenvolupament quina funció serà dinamitzar tot el teixit empresarial i turístic de la 
comarca. 
Es pregunta quin cost tindrà per l’Ajuntament. L’Alcalde contesta que cap cost afegit, donat que 
actualment l’ajuntament ja hi destinava una part del tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local 
(Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà). 
Es pregunta també quina serà la persona representant de l’Ajuntament en aquest Consorci.  
S’acorda que serà l’Alcalde Pere Farré, si posteriorment es delega en una altra persona ja es comunicarà. 
 
Posat a votació, s’aprova per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Vilada al Consorci de Formació 
Iniciatives Cercs-Berguedà. 
 
Proposta de modificació dels Estatus del CFI Cercs-Berguedà 
 
Atès que serà necessari, una vegada adherits els nous membres i definits els nous objectius, procedir a 
modificar els estatuts vigents del CFI Cercs-Berguedà, per donar lloc al que es coneixerà com Agència de 
Desenvolupament, es considera oportú donar conformitat amb un projecte d’estatuts que consta 
redactat, sense perjudici de les corresponents aprovacions i la tramitació reglamentària, per part de 
l’òrgan competent del Consorci i dels ens adherits. 
 
Posat a votació, s’aprova igualment per unanimitat,  la proposta de modificació del Estatuts. 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
8.1.-  La regidora Montserrat Badia, pregunta pel tema de Telefònica. Quines novetats hi ha després de 
la reunió amb el Sr. Salabert el passat mes de desembre. 
L’alcalde comenta que han presentat un croquis on consta molt d’endevinar que s’hi diu, però la seva 
proposta és grapar el cable en el mur. Posteriorment se’ls va telefonar i demanar que enviessin més 
documentació i que aquesta es pugui interpretar, perquè ni el tècnic te clar que és el que proposen. 
 
Van dir que enviarien més documentació i originals (amb colors), per facilitar la interpretació. 
També se’ls va demanar pressupost per soterrar el cable per sota el mur, que si és tant costós com diuen 
poder es podrien repartir les despeses. 
 

11 
 



S’està d’acord en la finalitat, que és que Vilada pugui gaudir de fibra òptica el més ràpid possible, però es 
demana un mínim de documentació per poder saber exactament quina opció determinen. 
 
8.2.- La regidora M.Carme Cirera, pregunta per l’existència d’un banc que hi ha al final del passeig dels 
pins del metge (un tauló i dues columnes de totxos que l’aguanten) la gent que molt sovint hi va a 
passejar, demanen si l’ajuntament el podria canviar per un dels que hi ha dins el poble. 
L’alcalde contesta que aquest indret no es troba dins la concessió dels pins del metge, i és un terreny 
particular, en tot cas, s’hauria de parlar amb el propietari. 
 
La mateixa regidora Carme Cirera, comenta que prop del camp de futbol hi ha un indret on tothom que 
va a veure el futbol hi tira llaunes. 
El regidor Ramon Masana comenta que ben a prop hi ha dues papereres. Es mirarà de posar-hi un altra. 
També es comenta de posar una paperera a la Plaça de l’Ajuntament i també una font. 
 
La mateixa regidora M.Carme Cirera comenta que en general hi ha manca de neteja, i molt especialment 
la quantitat de  “caquetes”  dels gossos. (posar cartells recordant a la gent la seva obligació de netejar el 
que el seu gos embruta) Es parla entre tots, de la manca de sensibilitat en general, dels mateixos 
propietaris. 
El Regidor Ramon Masana parla de l’existència d¡uns dosificadors de bosses especials per recollir 
aquestes “caquetes”. 
 
El regidors Jordi Castillon comenta que potser seria efectiu fer uns quants cartells i penjar-los pel poble 
fen esment a la recomanació de que els propietaris de gossos tinguin cura de netejar el que el seu gos 
embruta. 
 
Quan ja s’ha acabat el torn de precs i preguntes els regidors del PSC es queixen de que fa temps no se’ls 
entreguen actes de les JGL.  
La secretària ho reconeix hi ho lamenta. Abans d’acabar la sessió els entrega tres  actes ( abril, maig i 
juny de 2012). 
 
S’entreguen també els talons als representants dels dos Grups municipals, corresponent a l’exercici de 
2012. 
 
Es posa data pel proper Ple Ordinari – 11 d’abril. Si per algun motiu s’ha de posposar, es queda que 
s’avisarà amb temps suficient els regidors. 
 
Sense cap més tema per tractar, quan són tres quarts de deu del vespre es dona per acabada la sessió, 
de quin contingut com a secretària certifico. 
 
 
 
        
        Vist i plau, 
 
 
 
 
 
       
        Pere Farré Capel 
        Alcalde 
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