
ACTA  2 /2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 9 DE MAIG DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:30 hores del dia 9 de maig de    
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 de l’acta de les sessió del 21 de febrer de 2013. 
2.-  Proposta de repartiment del tram supramunicipal del Fons Cooperació Local   
      2012. 
3.-  Proposta d’aprovació del catàleg retribucions personal laboral. 
4.-  Donar compte de la liquidació de l’exercici 2012. 
5.-  Donar compte de les Sol·licituds fetes al catàleg 2013 de la Diputació 
6.-  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
7.-  Propostes de mocions 
8.-  Informes d’alcaldia. 
9.-  Assumptes sobrevinguts. 
10.- Precs i preguntes 

 
  
 
1.-  Proposta d’aprovació de l’acta de les sessió del 21 de febrer de 2013. 
 
La regidora Montserrat Badia, comenta que hi ha dos punts a l’acta que no s’han acabat de 
completar, un és a la pàgina 6, on el Grup municipal del PSC, pregunta s’hi s’ havia fet algun 
tipus de contracte o acord perquè porti el cas el Sr. Fernández de Berga, i no hi ha la resposta.  
L’altra, es troba a la pàgina 9, a l’hora de transcriure la votació del punt núm. 5 de Proposta de 
Recolzament a diferents Mocions de suport i concretament  de la “Moció d’adhesió a la 
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declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya”, diu, que no s’hi reflecteix els 
motius de l’abstenció. 
El regidor Ramon Masana, creu que els motius de l’abstenció queden exposats ja  en el segon 
paràgraf. 
Demanen que consti a la votació els motius de l’abstenció, que va ser el no poder concensuar el 
text de la moció. 
 
En relació a la primera objecció, de que no constava la resposta de si s’havia acordat per Ple o 
Junta de Govern la contractació del Sr. Fernández, l’Alcalde contesta que entén que es tracta 
d’un contracte menor i no ha de passar per Ple.  
 
La secretària comenta, referint-se al primer punt, que ella entenia també que els motius de 
l’abstenció quedaven ben reflectits en el paràgraf que comenta i llegeix el regidor Ramon 
Masana. Diu també, que les dues objeccions quedaran reflectides a l’acta. 
 
L’alcalde pregunta per la resta de l’acta, es contesta que en principi correcte. 
 
Es proposa la votació,  i  s’aprova  amb els set vots a favor. 
 
 
2.-  Proposta de repartiment del tram supramunicipal del Fons Cooperació Local   
      2012. 
 
En aquest apartat, la secretària exposa la reducció de gairebé un 50%  d’aquest Fons  de 
Cooperació de la Generalitat en el tram Supramunicipal, a Vilada l’hi pertoquen tant sols 
1.828,38 euros del passat 2012. 
 
La regidora Montserrat Badia, demana per uns conceptes del Fons de Cooperació Local 
corresponent a l’any 2012 i a les anualitats de pagament. 
 
A l’hora de passar a la votació, els regidors del grup del PSC, diuen que aquest punt ja es va 
votar; a l’alcalde l’hi sembla que també. Se’n va parlar en el mateix Ple on es va aprovar la 
dissolució del Consorci de Turisme i la creació de l’Agència de Desenvolupament, on  s’acordà  
també  que les transferències del Fons de Cooperació Local (supramunicipal) que fins la data es 
feien al Consorci de Turisme, passin a la mateixa Agència de Desenvolupament. 
 
En el moment de passar a la votació, el regidor Jordi Castillon, vol fer el comentari de que a 
l’ordre del dia no hi consta que s’hagi de votar ó aprovar. Diu que només vol fer el comentari 
perquè en una ocasió, el seu grup va presentar una moció per incloure-la a l’ordre del dia, que 
es va acceptar, però no votar, perquè no es demanava a la moció. Diu que només vol fer 
aquesta observació i que s’acordi el sistema o procediment quan la proposta s’ha de votar o 
aprovar. 
Es comenta l’error en l’anunciat del punt núm. 2. El correcte seria “Proposta d’aprovació de 
repartiment.....” 
 
Per part de l’Alcalde, es planteja també la possibilitat de retirar aquest punt de l’ordre del dia, 
donat que ja se’n va parlar en el Ple de dissolució del Consorci i creació de l’Agència de 
Desenvolupament. 
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La secretària comenta que no creu que s’aprovés expressament aquest punt, perquè encara no 
havia sortit publicat, potser se’n va parlar sense concretar l’any i menys l’import. 
 
Davant el dubte, finalment es proposa que el tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local 
corresponent a l’any 2012, es destini íntegrament a l’Agència de Desenvolupament. 
 
S’hi està d’acord, i ara l’alcalde proposa la votació: 
El resultat és de 7 vots a favor de transferir l’import total del 2012, que és de 1.828,38 euros a 
la nova Agència de Desenvolupament. 
 
 
3.-  Proposta d’aprovació del catàleg retribucions personal laboral. 
 
 l’Alcalde i secretària,  posen en coneixement dels regidors de la dificultat en que s’ha trobat el 
departament de Recurs Humans de la Diputació de Barcelona, a l’hora d’aplicar un nou trienni 
a la treballadora familiar (els costa poder determinar l’import, i la data exacta, donat que no 
aconseguien quadrar la data d’aplicació que nosaltres els diem, amb l’antiguitat que consta a la 
nòmina).  
Aquest embolic, es deu a que la M.R. Boatella, va començar a treballar amb nòmina de 
l’Ajuntament per mitjà d’un Conveni amb la Diputació de Barcelona, amb un tipus de conveni on 
l’antiguitat es contemplava per quinquenis,posteriorment ja sense conveni amb la Diputació 
però encara amb el 50% de la jornada laboral on l’antiguitat aplicada era per triennis. Des de fa 
un temps, el contracta és al 100% de la jornada laboral i l’antiguitat continua aplicant-se per 
triennis. 
Per tal de determinar exactament el que l’hi correspon, i seguir un mateix criteri en tot el 
personal laboral de l’Ajuntament, proposen un catàleg de retribucions, que sense modificar les 
retribucions actuals de tots els treballadors, quedi establert ja definitivament per categories i 
llocs de treball. Es proposa també agrupar tots els conceptes retributius en salari base i 
antiguitat a qui correspongui. Els triennis s’aplicaran d’acord amb la categoria i el que marquin 
els pressupostos generals de l’Estat. 
 
La Junta de Govern Local de  data  6 de març de 2013, va acordar: 
 
1.- L’aprovació provisional d’aquest catàleg de retribucions 
2.- Convocar a tot el personal laboral per exposar-los la situació i l’agrupació dels conceptes 
retributius a   un de sòl (Sou base) més el concepte d’antiguitat a qui correspongui. 
3.- Sotmetre-ho a l’aprovació del primer ple ordinari que se celebri. 
 
Un cop reunit  el personal en data 21 de març i manifestant tots la seva conformitat, se sotmet 
ara a l’aprovació del Ple de la corporació. 
 
El regidor Jordi Castillon pregunta si aquesta modificació d’eliminar algun concepte per 
incloure-ho tot en el concepte de salari base, pot tenir alguna conseqüència negativa pels 
treballadors. 
La secretària  contesta que creu que no, al contrari. Si es donés el cas que a les pagues extres 
es pagués només el salari base sense  cap tipus de complement, amb aquesta nova distribució 
dels salaris hi sortirien guanyant. 
 
Resultat de la votació:  S’aprova per unanimitat de tots els regidors. 
 
El catàleg de retribucions aprovat, quedarà annexat al darrer full d’aquesta acta. 
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4.- Donar compte de la liquidació de l’exercici de l’any 2012. 
 
L’Alcalde dona compte de la liquidació de l’exercici de l’any 2012, mitjançant Decret d’Alcaldia 
núm. 3. 
 
Els regidors tenien ja al seu poder la documentació. L’Alcalde comenta el resultat i és que s’ha 
reduït la ràtio d’endeutament envers l’exercici del 2011.  
 
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 
El resultat pressupostari de l’exercici 31.213,77 
Els romanents de crèdit 50.243,14 
El romanent de tresoreria 198.300,95 

 
 

  Derts reconeguts Cap. 1 a 5 602.982,91 
Ogligacions reconegudes Cap. 1, 2 i 4 475.013,29 
Estalvi brut 127.969,62 
Anualitat teòrica 31.506,61 
Estalvi net 96.463,01 
Percentatge 5,23% 

  Quan a la ràtio d'endeutament: 
 

  Total capital pendent de retornar a curt i llarg termini 222.553,41 
Drets reconeguts Cap. 1 a 5 602.982,91 
Ràtio 36,91% 

 
L’Alcalde diu que de cara el proper exercici s’han de donar de baixa algunes partides 
d’exercicis passats, tant en pendent de pagament com en pendents de cobrament, però que el 
resultat beneficiarà els comptes  finals  d’exercici de l’Ajuntament. 
 
 
5.- Donar compte de les sol·licituds fetes al catàleg 2013 de la Diputació de Barcelona. 
 
Distribuït en les diferents àrees, s’ha demanat: 
 
Àrea de Salut Pública i Consum    6.000 € 
Comerç i Fires                    12.700 € 
Esports                    18.200 € 
Benestar social   segons ràtio    2.477 € 
Societat del coneixement    2.500 € 
Cultura      9.000 € 
Educació             segons ràtio       500 € 
Acció econòmica-participacio-Igualtat-joventut   1.000 € 
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L’import sol·licitat és sensiblement superior a l’any passat, ja es veurà però que és el que 
finalment concedeixen, perquè la Diputació està col·laborant amb totes les subvencions amb un 
percentatge inferior al d’altres anys. 
 
 
6.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 
núm data Resolució 
1 28/01 Notificació de deute i terminis de pagament (Moli del Cavaller) 
2 08/03 Operació Tresoreria-PòlissaCrèdit  
3 27/03 Aprovació liquidació_2012   

 
 
S’entrega fotocòpia dels Decrets d’Alcaldia. 
 
 
7.- Propostes de Mocions 
 
En aquest punt es torna a parlar de concretar l’anunciat del punt que es vol parlar. Que s’ha de 
fer amb les propostes..? aprovar-les, votar-les. 
 
L’Alcalde parla de retirar-les i votar-les en el proper Ple, el grup del PSC, diu que no es tracta 
d’això, sinó de concretar exactament que és el que es proposa i que quedi establert per 
sempre. 
Es continua  discutint si es posa a votació la proposta d’arporvació d’aquestes dues mocions o 
es deixa pel proper Ple. Finalment  l’alcalde acorda portar a aprovació la proposta de les 
mocions que ha presentat el grup municipal de CIU. 
 
   1.- Sobre l’Avantprojecte de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. (ARSAL). 
 
Tots els regidors disposaven del text per poder-lo comentar.  
L’Alcalde pregunta si estan d’acord amb el redactat. La regidora M.Carme Cirera diu que en 
aquest redactat hi estan tots d’acord. 
 
Posat a votació el text de la moció, el resultat és que s’aprova per unanimitat. 
 
   2.- Declarar el municipi de Vilada Zona Lliure de Fracking. 
 
Igualment tothom tenia el text. 
 
El regidor Jordi Castillon comenta que s’hauria de corregir la tipografia, doncs hi ha punts que 
es fan difícil d’entendre. 
L’Alcalde també comenta que aquest text, passat en un format no gaire habitual, al intentar 
transcriure’l, ha quedat d’aquesta manera amb frases enganxades i amb més d’una falta, però 
si deixem apart aquest tema?. 
 
El regidor Jordi Castillon, concreta amb el punt. Núm. 4, que s’hauria de corregir i concretar: 
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“Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de que el Departament d’Empresa i 
Ocupació no autoritzi cap projecte d’investigació o explotació d’Hidrocarburs, per mitjà del 
fracking”. 
 
Tothom està d’acord en la correcció d’aquest apartat i s’acorda la seva aprovació afegint  
per mitjà del fracking, en el punt núm. 4. Set vots a favor. 
 
 
8.- Informes d’alcaldia. 
 
8.1.- L’Alcalde informa de que la Diputació de Barcelona ens ha comunicat l’atorgació d’una 
subvenció per un import de 190.000 euros destinada a l’estalvi energètic.  Bàsicament 
consisteix en canviar l’enllumenat públic pel sistema de leds, calderes d’estella en comptes del 
gas-oil  Diu que es començarà a treballar en el tema per reduir el més aviat possible el consum 
d’energia elèctrica que és una de les partides que més s’ha vist augmentada. 
 
La regidora M.Carme Cirera, pregunta per les plaques del local cultural. Quan s’hi podrà treure 
rendiment. 
L’Alcalde contesta que la intenció és que aquestes plaques acabin alimentant l’enllumenat 
públic. 
 
M. Carme Cirera, quin termini es preveu? 
No hi ha encara quotes de mercat per vendre l’energia de les plaques, segons diuen els experts 
el més factible és auto consumir el que l’Ajuntament pugui generar. 
 
 
9.- Assumptes sobrevinguts. 
 
No se n’ha presentat cap. 
 
 
10.- Precs i preguntes 
 
La regidora Montserrat Badia, vol transmetre l’agraïment que els han fet arribar des de 
l’organització de la “concentració de minis “ el passat dia 28 d’abril, al regidor que els va 
atendre Esteve Soler. 
 
Per una altra vegada es podria mirar que no tant sols passessin per Vilada, sinó mirar de 
promocionar aquesta petita estada d’una manera més favorable per Vilada i el seu comerç. 
 
La mateixa regidora Montserrat Badia, pregunta pel permís de Telefònica. 
Es contesta que a la Junta de Govern Local de maig, se’ls va donar permís, recomenant que el 
cable que va grapat en el mur, ha de quedar ben protegit. Se’ls demana també que avisin uns 
dies abans perquè algú de l’Ajuntament els pugui indicar per on passen exactament els cables 
de la llum, i potser altres serveis. 
 
La regidora Montserrat Badia, també pregunta sobre l’informe preceptiu relacionat amb el 
complement de les IT’s, comentat el passat Ple. 

6 
 
 



La secretària contesta que tal com es va quedar en el darrer Ple, ha demanat a Recursos 
Humans de la Diputació-Serveis Jurídics, i altres tres ajuntaments i han coincidit que no cal 
informe preceptiu, quan el que s’aplica ho contempla la mateixa Llei. Algun altre ajuntament, no 
ho havia ni dut al Ple. No obstant i això, com que es va demanar, s’ha redactat un informe que 
s’entrega a la regidora Montserrat Badia. 
 
Pregunta també per actes de la Junta de Govern local, donat que se’n han entregat vàries, però 
encara en faltes d’endarrerides. 
La secretària contesta que és correcte, que ha pogut posar-se al dia de les d’aquest any, però 
en falten de l’any passat i que es posarà al dia tant aviat com pugui. 
 
El regidor Jordi Castillon, pregunta pel tema del Molí del Cavaller. 
L’Alcalde explica la situació des de l’inici. 
 
La notificació de Resolució del contracte, per incompliment entre d’altres, de la part més 
essencial, com era mantenir les instal·lacions netes. 
 
La presentació de les al·legacions, negant’ho tot. (per part de Vivienne Coll) 
La notificació de que procedeixi a abandonar les instal·lacions (un mes) i pagament del deute 
de gairebé 3.000 euros. 
 
Se li ha tornat a notificar el deute amb descripció de les factures i termini per revisar la 
documentació.... 
 
No s’han presentat ni per intentar una negociació. 
 
L’Alcalde comenta que espera que no iniciïn cap activitat, donat que ja han perdut les llicències 
de l’Ajuntament. 
 
No es pot fer una nova concessió fins que no s’hagi tancat aquest tema, però es veu difícil per 
aquest estiu. 
 
El regidor Jordi Castillon, demana un esforç en la neteja del municipi i en les zones 
enjardinades. Creu que potser s’hauria de contractar una empresa exterior donat que ja sap 
que l’ajuntament no disposa de personal suficient. S’insisteix en el tema. 
 
La regidora M. Carme Cirera, diu que no ha vist cap paper demanant la col·laboració de la gent 
pel tema de que “cada u netegi les caquetes del seu gos”. 
 
Dema també que a l’obra del PUOSC referent als camins de les rodalies de Vilada, es miri de 
que hi entrin els indicadors de les Masies del municipi, facilitaria molt la seva localització. 
L’Alcalde contesta que aquesta part està inclosa en la segona fase del PUOSC. 
 
L’Alcalde comenta també la pèssima situació econòmica de la Generalitat. Hi ha molts municipis 
que encara no han cobrat el PUOSC 2010. A nosaltres ens deuen el PUOSC 2011, i el PUOSC 
2012 han comunicat que hi ha temps d’adjudicar-lo fins el desembre de 2015. 
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Abans d’acabar la sessió l’alcalde comunica a tots els regidors que actualment està fent un curs 
de temes d’enllumenat per poder controlar els temes del projecte que s’ha de tirar endavant. 
Aquest curs es fa els dimarts . 
 
A les 21 hores i quinze minuts, es dona per acabada la sessió, quin contingut coma a secretària 
certifico. 
 
 
        Vist i plau, 
        L’Alcalde 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Pere Farré Capel 
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