
ACTA  6 /2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19 hores i 35 minuts del dia 7 
novembre de  dos mil tretze, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple a l’objecte de celebrar 
sessió extraordinària 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 la sessió de Ple Ordinari del dia 18 de juliol de 
2013. 
2.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del Ple Extraordinari del 17 d’octubre 
de 2013. 
3.- Proposta d’aprovació de les dues Festes Locals per el proper any 2014. 
4.- Proposta d’aprovació de modificació de les Ordenances Fiscals per el proper any 
2014. 
5.- Informes d’Alcaldia. 
6.- Assumptes sobrevinguts. 
7.- Precs i preguntes. 
 
 
Abans de començar a tractar els temes inclosos a l’ordre del dia, la secretària demana poder 
incloure dins la proposta de modificació de les ordenances fiscals, ordenança reguladora de 
l’impost sobre l’increment del valor del sòl de naturalesa urbana. 
 
Es demana als regidors, i S’ACORDA PER UNANIMITAT INCLOURE LA PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR 
DEL SÒL DE NATURALESA URBANA, DINS DE L’ORDRE DEL DIA 
 

    AJUNTAMENT 
       DE VILADA 
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1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió de Ple Ordinari del dia 18 de juliol de 
2013. 
 
Un cop ha estat llegida per tots els regidors, s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del Ple Extraordinari del 17 d’octubre 
de 2013. 
 
Un cop ha estat llegida per tots els regidors, el grup municipal del PSC hi vota en contra, pel 
motiu de que l’acta no reflecteix tot el que es va dir en el Ple. No es va donar la paraula al grup 
del PSC, que és qui l’havia convocat. 
Després de la votació, l’acta queda aprovada amb el següent resultat: 
 
Equip de Govern (Grup de CIU)  4 vots a favor 
Grup municipal del PSC   3 vots en contra 
Abstencions:    cap 
 
 
3.- Proposta d’aprovació de les dues Festes Locals per el proper any 2014. 
 
Després de fer una repassada al calendari de l’any vinent, entre tots els regidors s’arriba per 
unanimitat a l’acord de que les dues Festes Locals per el proper 2014, siguin: 
 
El primer: el dia 2 de maig. 
El segon: el dia 23 de juny. 
 
S’acorda donar trasllat d’aquest acord, al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació de modificació de les Ordenances Fiscals per el proper any 
2014. 
 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LES ORDENANCES 
FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER L’EXERCICI 2014. 
 
 
 

D I C T A M E N 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i 
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 

2 
 
 



esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels 
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de 
la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a 
fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els 
ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals 
adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament 
propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir 
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals 
obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 
 
Vista la Resolució de l’Alcaldia i l’ informe de  Secretaria- Intervenció, 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2014 i 
següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de béns Immobles de 

naturalesa urbana  
  
Ordenança Fiscal núm. 3 
 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 

reguladora de l’Impost de vehicles de tracció 
mecànica. 
 
reguladora de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 
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Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de béns Immobles de 

naturalesa urbana  
  
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost de vehicles de tracció 

mecànica. 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 

 
reguladora de l’Impost sobre l’increment del 
valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 

  
Quart - Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província   
de Barcelona, sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la Diputació 
de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública l’adaptació de 
l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i 
el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost de béns Immobles de 

naturalesa urbana  
  
Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost de vehicles de tracció 

mecànica. 
 
Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del  

valor dels terrenys de naturalesa urbana 
  
 
Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
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l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Sisè.-  Aprovar per l’any 2014 i següents, el model tipus de l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per a la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries, que 
consta a l’expedient. 
 
Setè.-   Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text articulat de l’Ordenança tipus a que fa 
referència l’acord anterior per un termini de 30 dies, per tal de que es puguin presentar 
al·legacions o suggeriments. 
 
Pel que respecta a la seva publicació, l’acord d’aprovació provisional s’exposarà al públic 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, que coordinarà aquest Consell Comarcal del 
Berguedà, a sol·licitud dels municipis. Els acords definitius de modificació d’Ordenances fiscals 
s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, així com el text de les Ordenances 
modificades. Per a la publicació de l’Ordenança fiscal municipal adaptada a l’Ordenança tipus 
aprovada mitjançant els acords anteriors, només caldrà publicar l’article relatiu a les tarifes, les 
quals són elements de determinació necessària per l’Ajuntament; per a la resta del text, serà 
suficient la remissió a l’Ordenança tipus aprovada pel Consell. 
Aquesta publicació d’aprovació definitiva serà coordinada també pel Consell Comarcal del 
Berguedà, a sol·licitud dels ajuntaments.  
 
En relació a l’ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre béns Immobles, concretament en 
el seu Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec,  l’Equip de Govern 
proposa rebaixar el tipus de gravamen, passant de 0,750 per cent  a 0,700 per cent, quan es 
tracti de béns urbans.  Deixar el mateix tipus impositiu  de 0,600 per cent, quan es tracti de 
béns rústics. 
 
En aquesta Ordenança hi havia la possibilitat de que l’ajuntament sol·licités al Cadastre una  
revisió a la baixa del valor cadastral de tot el terme municipal, i augmentar posteriorment el 
tipus impositiu perquè l’Ajuntament no veiés minvat els seus ingressos. 
 
Una altra possibilitat, i la que proposa l’equip de govern, és no augmentar el percentatge del 
valor cadastral que d’acord amb la revisió cadastral que es va dur a terme l’any 2006 es venia 
fent cada any (fins el 2016), i rebaixar el tipus impositiu del 0,750  per cent a 0,700 per cent 
de cara l’any 2014. 
 
El Grup del PSC, manifesta que no està d’acord amb la política financera que es duu des de 
l’Ajuntament en general. Diuen que hi ha massa pressió fiscal. 
 
El regidor d’Hisenda intervé per recodar-los  el deute que ells mateixos van deixar a 
l’Ajuntament, que no quedarà liquidat fins l’any 2020.  
Defensa aquesta postura dient que, si ells mateixos no haguessin deixat l’Ajuntament tan 
endeutat, segurament, ara, podrien baixar aquesta pressió fiscal. 
 
Es posa a votació aquest punt, que s’aprova amb els 4 vots a favor  de l’equip de govern (CIU), 
i els 3 en contra del grup del PSC. 
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En relació a l’ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, concretament en el seu Article 6.- Quota tributària, l’Equip de Govern 
proposa rebaixar  en un 1% les tarifes vigents a l’any 2013. 
 
Aquest punt, s’aprova amb els 4 vots a favor de l’Equip de Govern i l’abstenció del PSC. 
 
Les demés ordenances fiscals i taxes, no es modifiquen. 
 
 
5.- Informes d’Alcaldia. 
 
L’Alcalde informa de les declaracions al Jutjat de Berga, en relació els fets ocorreguts al Dipòsit 
municipal d’aigües. Han demanat una relació de les despeses que aquest fet ha ocasionat a 
l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde informa també de la declaració davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Berga, 
procediment prèvies 360/2013, arrel de les denúncies del grup del PSC, per presumptes 
actuacions irregulars a la UA 3a.  
Han declarat també com a testimonis, el tècnic municipal i la secretària accidental. 
 
L’Alcalde informa també de la trobada amb el Gerent de l’ORGT, Josep Vila, en relació a les 
Contribucions Especials de l’obra Urbanització Plaça de la Vila i Passeig de Sant Joan. 
Donat que el  Ple Municipal celebrat el dia 6 d’abril de 2009, es va aprovar definitivament la 
imposició i ordenació d’aquest Contribucions especials i s’ha notificat provisionalment i 
definitivament als contribuents. Donat que les obres es donen ja per acabades i no s’ha fet cap 
pagament a compte, caldrà aprovar la liquidació definitiva de les liquidacions i passar al 
cobrament de les mateixes. 
 
 
6.- Assumptes sobrevinguts.  No n’hi ha cap. 
 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
En aquest apartat, el Sr. Alcalde es dirigeix a la regidora M. Carme Cirera per preguntar-li: 
 
On és el 10% d’aprofitament de la U.A 2a..?, i les voreres..? i les parcel·les de Zona verda 
totalment acabades i urbanitzades que pertocaven a l’Ajuntament..? 
 
La regidora M. Carme Cirera, contesta que ella feia el que deia el tècnic municipal. 
 
En relació a les obres de la Piscina municipal, L’Alcalde, també li pregunta: com és que no es va 
fer el túnel de serveis per el manteniment que consta en el projecte aprovat del 1995.?  
No ho recorda. 
 
Li pregunta també, si és conscient del conveni que ella mateixa va  signar en relació a la cessió 
d’uns terrenys cedits pel Sr. Picas  per equilibrar les cessions amb les altres Unitats d’actuació.  
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El regidor Jordi Castillon, intervé dient que creu que l’alcalde defensa els interessos del 
propietari. Creu que està fent una versió partidista d’aquest fet. 
L’ Alcalde Pere Farré, pregunta a la mateixa regidora M. Carme Cirera, si està fent obres a casa 
seva.  
La regidora, contesta que només està col·locant uns mòduls a dalt les golfes. 
 
La regidora Montserrat Badia, pregunta per les actes pendents de la Junta de Govern Local del 
2012. 
Per part de la secretària, es contesta que en te per entregar. 
 
La regidora M. Carme Cirera, comenta que en el camí de la Font de la Vinya hi ha un parell de 
punts foscos que s’hauria de mirar, algun punt de llum que s’ha fos. 
 
El regidor Jordi Castillon  pregunta als regidors de l’equip de govern, si donen suport al  fet de 
l’Alcalde.... acomiadant a l’Emma.  
Primer contesta el regidor Ramon Massana, dient que,  completament, s’hi afegeixen els altres 
dos regidors, Pere Canal i Esteve Soler. 
 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 20 hores i 25 minuts el Sr. Alcalde dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària accidental certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Pere Farré Capel 
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