
ACTA  4 /2013 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE JULIOL DE 2013 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:30 hores del dia 18 de juliol 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 la sessió del 9 de maig de 2013. 
2.-  Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2012.  
3.-  Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2013. 
4.-  Proposta d’aprovació de diferents mocions. 
5.-  Informes d’alcaldia. 
6.-  Assumptes sobrevinguts. 
7.-  Precs i preguntes. 

 
 
Abans de començar a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l’Alcalde demana introduir 
un tema dins l’apartat 6 d’assumptes sobrevinguts, perquè fins ahir mateix no va tenir totes les 
dades. Es posa a votació i tots els regidors hi estan d’acord. 
 
 
1.-  Proposta d’aprovació de l’acta de les sessió del 9 de maig de 2013. 
 
Donat que tots els regidors disposaven ja de l’acta, es pregunta si hi ha algun comentari i es 
passa tot seguit a la votació. 
El resultat és que s’aprova amb els set vots a favor. 
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2.-  Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2012. 
   
Tots els regidors han pogut examinar el Dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes 
que s’eleva al Ple, proposant la seva aprovació definitiva. 
 
Antecedents  Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 es van sotmetre a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador, en 
data  6 de juny 2013. Exposat al públic en el Butlletí Oficial de la Província del dia 19 de juny de 
2013  , pel període reglamentari, no se’n van formular reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 al 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, la Comissió Especial de Compres proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
  
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2012, 
integrats pels següents estats bàsics: 
 
1.- Estats i comptes anuals: en tancar l’exercici dóna els següents resultats: 
 
- Balanç de situació:  
 

Concepte 2012
Actiu 5.485.705,11
Passiu 5.280.187,32
Perdua/guany 205.517,79  

 
- Liquidació del pressupost:  
 

Concepte 2012
Drets pendents cobrament 136.838,28
Obligacions pendents de pagament 28.496,32
Romanent tresoreria total 198.300,95
Resultat pressupostari ajustat 31.213,77  

 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponents a  pressupostos 

tancats:  
 

Concepte 2012
Drets pendents de cobrament 110.613,78
Obligacions pendents de pagament 55.455,41  

 
- Estat de tresoreria:  
 

Concepte 2012
Existències 61.162,09  
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2.- Annex als estats i comptes anuals: en tancar l’exercici donen els següents resultats: 
 
- Estat de modificacions de crèdit:  
 

Concepte 2012
Import acumulat 167.762,00  

 
- Estat de situació de moviments d’operacions no pressupostàries:  
 
 

 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants 
d’estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 

Concepte 2012
Pressupost inicial ingressos 767.469,60
Pressupost inicial despeses 767.469,60
Superavit inicial 0,00
Modificacions de credit despeses 167.762,00
Modificacions de credit ingressos 167.762,00
Rectificacions positives drets exercicis tancats 17,00
Drets anul.lats 2.068,79
Rectificacions obligacions exercicis tancats 0,00
Relació nominal de creditors 83.951,73
Relació nominal de deutors 247.452,06  

 
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació esdevinguts com a resultat de l’exercici 
econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles esmentats 
en la seva part dispositiva. 
No obstant, el Ple amb el seu superior criteri, decidirà. 
 
Tot seguit es passa a la votació:  
 
L’equip de govern emet els 4 vots, aprovant el compte general del 2012. 
El grup municipal del PSC-PM, també emet els seus vots, en el mateix sentit que el regidor Sr. Jordi 
Castillon va emetre a la Comissió Especial de Comptes -  3 abstencions. 
 
El resultat és que s’aprova el Compte General de 2012 per 4 vots a favor i 3 abstencions. 
 
3.- Proposta d’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2013. 
 
Donat que la xifra de població facilitada per l’Institut Nacional d’Estadística, coincideix amb la xifra 
del programa de la Diputació, es proposa al Ple de la corporació l’aprovació d’aquestes xifres i que 
són: 

Concepte 2012
Saldo pendent cobrament 6.044,88
Saldo pendent pagament 6.758,94
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Homes     246 
Dones      216 
Total:       462 habitants a 1 de gener de 2013 al municipi de Vilada 
 
S’aprova aquesta xifra amb els 7 vots a favor. 
 
 
4.- Proposta d’aprovació de diferents mocions. 
 
A instància de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, el grup municipal de CiU, proposa al 
Ple de la Corporació, l’aprovació dels següents acords: 
 
Tots els regidors disposaven del text de les tres mocions que es porten al Ple. 
 
1.- Moció en defensa de les polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit.  
 
El regidor Jordi Castillon, diu que en el cas de Vilada, mocions d’aquest tipus tenen poca incidència, 
però s’està d’acord amb el recolzament en general que es pot donar des de l’Ajuntament a la 
situació, si es dona el cas. 
 
Es proposa al ple, l’aprovació del següents acords: 
 
Primer.- El reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de lloguer, ha estat 
indispensable aquests darrers anys per donar a la ciutadania la possibilitat d’accés a un nou 
habitatge a preu assequible, permetre a la ciutadania més mobilitat geogràfica, ja sigui per 
motius laborals o d’altres, instrument per la regeneració de barris o centres històrics, o fins 
i tot, convertir-se en un recurs en coordinació amb els mateixos serveis socials. 

Segon.- Reclamar a l’Administració de l’Estat que es mantinguin en la seva integritat els 
ajuts als promotors d’actuacions de lloguer protegit finançades amb càrrec als Plans 
d’Habitatge vigents fins el moment actual per tal de mantenir tant la finalitat social de les 
actuacions com la seguretat jurídica i el respecte pels compromisos ja assumits.  

Tercer.- Traslladar la petició al Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a les entitats municipalistes. 

S’aprova per unanimitat donar recolzament en els tres punts  

2.- Moció en defensa d’un model català d’ensenyament. 
 
El mateix regidor Jordi Castillon, en nom del seu grup municipal fa el mateix comentari que en el 
punt anterior,(la incidència que pot tenir Vilada en l’aprovament, o no d’aquest tipus de mocions) 
manifestant un posicionament genèric en defensa d’un model català d’ensenyament. 
 
A la proposta d’aprovació per part del ple dels acords, 
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Primer.- Manifestar el nostre clar rebuig a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
  
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que porti a 
terme per a defensar el català, el model lingüístic de la nostra escola, així com l’equilibri 
existent.   
  
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que està en 
plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el 
perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart.- Posar a tots els ajuntament a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya per 
defensar aquest posicionament. 
  
Cinquè.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
S’aprova per unanimitat donar recolzament als apartats indicats.  
 
 
3.- Moció sobre les “Participacions preferents”. 
 
Entre tots els regidors es comenta sobre la situació ó incidència real de Vilada, és desconeix si s’ha 
donat algun cas de gent afectada. 
  
El regidor Jordi Castillon, comenta que si fos el cas, s’hauria d’adequar aquesta moció a la realitat 
de Vilada?, s’hauria de crear també una comissió de seguiment?  
 
Es discuteix l’efectivitat del contingut d’aquesta moció, si no es te coneixement de la situació ó de 
la incidència real al municipi. 
Es planteja la possibilitat de retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
L’Equip de Govern CiU, està d’acord en retirar aquest punt de l’ordre del dia. Quatre vots 
El grup municipal del PSC-PM, s’absté.   Tres abstencions.   
 
 
5.- Informes d’Alcaldia 
 
5.1.- l’Alcalde informa que Telefònica ja ha començat a fer les cates per  iniciar les obres, i que 
finalment han decidit que soterrarien el cablejat de la fibra òptica, tal com s’havia demanat des de 
l’Ajuntament.  Es parlava d’un pressupost d’uns 12.000 euros. 
 
5.2.- S’informa també de les destrosses produïdes en el mobiliari urbà, set jardineres, durant la 
celebració d’actes de la Festa Major. I del robatori al bar de la piscina durant el concert que 
organitzava el grup del jovent. S’ha fet la corresponent denúncia als Mossos d’Esquadra. 
 
5.3.-  L’Alcalde comenta les explicacions donades pels Mossos d’Esquadra en relació a la 
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persona que venien “buscant ó perseguint”,  des de Ripoll per la carretera C-26 i fins el terme 
de Vilada. 
Es comenta que hi van haver moments difícils, principalment pel problema de manca connexió 
(zones fosques) entre els mateixos Mossos. No disposaven de cobertura i això complicava més 
la situació. Van destacar el seny i la col·laboració dels veïns quan se’ls va demanar de no 
moure’s del lloc  on es trobaven  si no era completament imprescindible. Malauradament, va 
tenir un final tràgic per la persona buscada i algun ferit lleu per part dels Mossos. 
 
 
6.- Assumptes sobrevinguts. 
 
El Sr. Alcalde, comenta la conversa mantinguda el passat dia 6 de juny i entre el Jutge de Pau 
Sr. Joan Casòliva , després de la celebració d’un acte de conciliació dalt el despatx del Jutjat de 
Pau. En acabar aquest acta, l’Alcalde va parlar amb el Jutge, sobre la necessitat de regular 
l’horari del Jutjat de Pau, que més enllà dels cinc minuts de cortesia per entregar la 
documentació requerida, les altres tasques del Jutjat de Pau, es fessin fora de l’horari d’oficina, 
a la setmana següent es va tornar a parlar d’aquest tema amb l’Emma i es va quedar en que 
tots dos es posarien d’acord. 
 
La resposta donada per la secretària del Jutjat de Pau, va ser una carta entregada el dia 12 de 
juliol en la que deia que no volia causar cap perjudici en la feina de la secretària i com que  
moltes de les feines del Jutjat de Pau i del Registre Civil, s’havien de fer als matins, es veia amb 
l’obligació de presentar la seva renúncia de secretària del Jutjat de Pau. 
 
Vist això, s’ha mirat de trobar una persona que pogués fer aquesta tasca. Aquesta persona és la 
Secretària-Interventora de l’Ajuntament de Gironella i veïna de Vilada. Ella mateixa ha consultat 
a la Generalitat departament de Justícia, sobre possibles incompatibilitats i li han constat que no 
n’hi havien. 
 
La regidora Montserrat Badia, pregunta si aquesta persona te disponibilitat per poder-ho fer. Es 
contesta que sí. 
 
La regidora M. Carme Cirera, pregunta sobre l’efectivitat, capacitat de respondre d’una manera 
ràpida. 
L’Alcalde contesta que és qüestió de fixar un horari, que segurament hi ha poques coses que  
siguin tant urgents que no puguin esperar una setmana. De totes maneres és qüestió de 
provar-ho. 
 
La mateixa regidora Montserrat Badia, també creu que hi ha coses que s’han de fer els matins. 
 
La secretària  de l’Ajuntament, comenta que si no és factible fer-ho d’aquesta manera, ja ho 
faria ella, però que es pot provar fer-ho en horari de tarda. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació: 
 

1. Nomenar a la Sra. Montserrat Morera i Camprubí, veïna de Vilada i Secretària-
Interventora de l’Ajuntament de Gironella, com a nova secretària del Jutjat de Pau de 
Vilada, amb efectes del dia 1 d’agost de 2013, 
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2. Comunicar-ho al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, perquè en 
tinguin coneixement. 
 

Posat a votació, s’aprova aquest nomenament amb els 4 vots a favor de l’Equip de Govern i 
l’abstenció del grup del PSC-PM (3 vots). 
 
 
7.- Precs i preguntes 
 
Montserrat Badia.- Comenta que el fanal del carrer Xalets que es troba davant de la casa de la 
Filomena, està tombat. 
Entre tots miren d’identificar-lo i se’n pren nota per mirar que s’hi pot fer. 
 
Carme Cirera.- Diu també en relació a la il·luminació, que hi ha alguns fanals del carrer de 
l’Església que no funcionen.  També se’n pren nota i es comentarà amb el Josep  (Bars). 
 
En relació els Canals de la T.V., pregunta la mateixa regidora, si s’ha solucionat els tema del 
canal de la T.V. de Berga. S’ha preguntat si el Consell Comarcal ha mirat de trobar-hi alguna 
solució? 
L’Alcalde explica els problemes que hi ha en la recepció. No rebem més canals. 
 
Montserrat Badia.- Pregunta en quina situació es troba el tema del Molí del Cavaller. 
 
El Sr. Alcalde contesta, que l’advocat d’ofici que han assignat per portar el tema del Molí del 
Cavaller, en el seu escrit diu que “ells”, no han de pagar ni la llum. 
 
La mateixa regidora pregunta, fins la data d’avui, qui pagava la llum. 
L’Alcalde explica com va anar el procés fins arribar a la situació d’ara. Primer, pagava la llum els 
mateixos que tenen la concessió. Passat un temps i abans de començar una altre temporada els 
va arribar un avis de Fecsa, dient-los que, o bé pagaven el deute (uns 2.000 euros..) o els 
tallaven la llum. 
Es va arribar a un acord amb l’ajuntament. D’ara endavant ho pagaria l’Ajuntament i ells anirien 
pagant a l’ajuntament i a Fecsa, a mesura que anés passant la temporada. 
 
Entre tots els regidors es comenta que, en general, s’ha d’aprendre molt de la gestió de zones 
d’esbarjo situades en el medi rural. 
 
La regidora Carme Cirera.- Pregunta per les actuacions que es faran durant el Festival de la 
Baells, l’hi sembla que s’han reduït força. 
El Pere diu que hi ha hagut un 20% menys de subvenció. Que s’ha mirat de gestionar el màxim 
de bé,  que dels  22.000 euros de subvenció que rebien, s’ha passat a 15.000 euros. Es 
procurarà que es noti el mínim. 
 
Sense cap més tema a tractar i quan són les  21 hores i deu minuts, es dona per acabada la 
sessió, quin contingut coma a secretària certifico. 
 
 
        Vist i plau, 
        L’Alcalde 
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