
ACTA  10/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 12:00 hores del dia 7 de desembre   
de 2015, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària en 
primera convocatòria sota la presidència de 
l’Alcaldessa, Sra. Montserrat Badia Piqué, i 
l’assistència dels vocals que es relacionen al 
marge. 
  
Actua com a Secretària, la que ho és de la 
Corporació Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
 

 Assistents  
   
Presidenta: Montserrat Badia Piqué  
 
Regidors: 
 
 
 
Excusa:    
 

 
M.Carme Cirera Artigas  
Vicenç Massana Codina 
Sandra Torres Sabata 
Xavier Altadill Peiró 
Pere Farré Capel 
Pere Canal Martí 
 

 

 
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.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de data 4 de sembre de 2015, 
29 d’octubre de 2015 i 23 de novembre de 2015 
2.- Donar compte dels Decret d’alcaldia del 19/2015 al 21/2015. 
3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les retribucions dels membrtes de la 
Corporació. 
4.- Aprovació, si s’escau, del pressupost que ha de regir l’exercici del 2016. 
5.- Nomenament, si s’escau, del jutge substitut. 
6.- Moció presentada per el Sr. Vicenç Massana en nom de jPv, DE SUPORT AL Banc 
d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. 
7.- Moció presentada per el Sr. Vicenç Massana en nom de JpV pel dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones. 
8.- Precs i preguntes. 
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1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de data 4 de sembre de 2015, 
29 d’octubre de 2015 i 23 de novembre de 2015 
 
El Sr. Xavier Altadill en el punt 9, de l’acta del 4 de setembre fa l’observació que quedi 
constància que els 0 vots del Jutge de pau substitut son deguts a que no hi havia candidat. 
 
Incorporada aquesta observació les actes son aprovades per UNANIMITAT. 
 
 
2.- Donar compte dels Decret d’alcaldia del 19/2015 al 21/2015. 
 
Es dona compte dels decrets d’alcaldia del 1972015 al 21/2015. 
 
 
3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les retribucions dels membres de la 
Corporació. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 10 de juliol de 2015 va aprovar les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. 
 
Atès que per part del Sr. Vicenç Massana es sol·licita la minoració de la dedicació del 60% al 25 
%. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada a aquesta per 
la Llei 11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb l’article 151 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per 
l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formin part, inclosos els Organismes Autònoms, així com a ser 
indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del càrrec. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir que amb efectes de la data que es detalla, els membres de la Corporació que a 
continuació es relacionen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació que es detalla: 
 
DATA                  NOM I COGNOMS                         RÈGIM DE DEDICACIÓ 
 
09/12/2015  Vicenç Massana Codina     Parcial, 25% 
09/12/2015  Sandra Torres Sabata     Parcial, 35% 
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Segon.- Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en 
règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es 
percebran en dotze pagues,  corresponents a les mensualitats de l’any, i donar-los d’alta al 
Règim General de la Seguretat Social. 
 
 
NOM I CÀRREC:                           RETRIBUCIONS ANUALS BRUTES:  
 
 
Vicenç Massana Codina 
Primer Tinent Alcalde    4.166,67 € 
 
Sandra Torres Sabata    5.833,33 € 
Regidora de l’Ajuntament 
 
 
No obstant així, el Ple de la Corporació decidirà en superior criteri. 
 
 
La Sra. Montserrat Badia informa que a instancia del Regidor i Primer Tinent d’Alcalde, Vicenç 
Massana, ha sol·licitat disminuir la seva dedicació el 25%; comportant aquesta modificació la 
disminució de la retribució. Tenint en compte les tasques de la Regidora Sandra Torres Sabata, 
es proposa la seva dedicació parcial a un 35%. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça da aquesta queda PARIOVADA amb la següent 
votació: 
 
 Equip de Govern: 

- CP: Carme Cirera i Montserrat Badia, 2 vots a favor 
- JpV-AM: Vicenç Massana, 1 vot en contra; Sandra Torres 1 

vot a favor 
CIU: Xavier Altadill, 1 vot d’abstenció. 

 
 
4.- Aprovació, si s’escau, del pressupost que ha de regir l’exercici del 2016. 
 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2016 així 
com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, 
de conformitat amb l’establert en els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 
39/1988. 

 
Vist i conegut el contingut de l’ informe de Secretaria – Intervenció envers el pressupost;i 
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria. 
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Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Vilada per a l’exercici 
econòmic 2016, juntament amb les seves bases d’execució, el resum per capítols del qual és el 
següent: 

 
ESTAT DE DESPESES 

 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 
A.1. OPERACIONS CORRENTS 
 
CAPÍTOL 1: Despeses de personal .............................    236.500,00 € 
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis ........    256.500,00 € 
CAPÍTOL 3: Despeses Financeres ..............................        3.400,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................      64.285,00 € 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Inversions Reals .......................................    321.000,00 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................              0,00 € 
 
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................              0,00 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers ......................................      29.000,00 € 
 
TOTAL .....................................................................   910.685,00 € 
 

 
ESTAT D’INGRESSOS 

 
A) OPERACIONS NO FINANCERES 
A.1. OPERACIONS CORRENTS 
 
CAPÍTOL 1: Impostos Directes ...................................    283.700,00 € 
CAPÍTOL 2: Impost Indirectes  ....................................      3.000,00 € 
 
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos....         78.510,00 € 
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ..........................     221.300,00 € 
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials .............................       2.850,00 € 
 
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL 
CAPÍTOL 6: Alienació d’Inversions Reals ....................               0,00 € 
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital .........................    310.000,00 € 
 
B) OPERACIONS FINANCERES  
CAPÍTOL 8: Actius Financers .......................................              0,00 € 
CAPÍTOL 9: Passius Financers ....................................        11.325,00€ 
 
TOTAL .....................................................................    910.685,00 € 
 

4 
 
 



 
Segon.- Aprovar l’informe de Secretaria-intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostaria. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual. 

 
Quart.- Exposar al públic el pressupost general per al 2016, les bases d’execució i plantilla de 
personal aprovats, per termini de Quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a efectes de la presentació de 
reclamacions pels interessats. 

 
Cinquè.- Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació. 

 
Sisè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya. 
 
Setè.- Facultar a l’Alcaldessa per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb 
aquest assumpte. 
 
No obstant el Ple en superior criteri resoldrà. 
 
 
La Sr. Montse Badia resalta les inversions, com son la senyalització del poble, l’adquisició 
d’estanteries per al magatzem i l’adquisició del projector per fer cinema; arranjar la 
pavimentació dels carrers i la piscina i l’estalvi energètic. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça da aquesta queda PARIOVADA amb la següent 
votació: 
 
 Equip de Govern: 

- CP: Carme Cirera i Montserrat Badia, 2 vots a favor 
- JpV-AM: Vicenç Massana, 1 vot d’abstenció; Sandra _ 1 vot 

a favor 
CIU: Xavier Altadill, 1 vot en contra. 
 

 
5.- Nomenament, si s’escau, del jutge substitut. 
 

Vist l’escrit del Tribunal Superior de Justícia en relació al nomenament de Jutge de Pau 
Titular i Substitut ja que està pròxima la finalització del mandat de quatre anys.  

Vist que amb data 9 d’abril de 2015 es remet al Jutjat de Primera Instancia i Instrucció 
de Berga i en data 20 d’abril de 2015 apareix inserit l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, l’ Edicte del Sr. Alcalde de l’ Ajuntament de Vilada, pel que s’ obre període de 
presentació d’ instàncies per cobrir els càrrecs de Jutge de Pau, titular i substitut, en el Municipi 
de Vilada.  
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Sent exposat l’ Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en tauler d’ anuncis de l’ 
Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga i en el propi Jutjat de Pau 
des del 20 d’abril de 2015 al 12 de maig de 2015. 

 
Vist que amb data 12 de maig de 2015 va finalitzar el termini de presentació de 

sol·licituds, amb el següent resultat: 
 
1. Sr. Joan Casòliva Media 
2. Sra. Mirèia Comellas Pujol 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 4 de setembre de 2015 va nomenar 

Jutgessa Titular a la Sra. Mireia Comellas Pujol, quedant deserta la plaça de Jutge substitut per 
no presentació de cap sol·licitud per aquest lloc. 

 
Atès que per part del Sr. Joan Casòliva Medina s’accepta la plaça de Jutge de Pau 

substitut de Vilada. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents, 

 
ACORDS 

 
PRIMER. Nomenar al Sr. Joan Casòliva Medina, amb DNI núm. 39287236-Q domiciliada 

a Vilada, Casa Cal Manel, qui disposa del títol de graduat escolar, de professió Jubilat, com a 
Jutge de Pau substitut. 

 
SEGON. Donar trasllat del present Acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció del 

Partit Judicial de Berga, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 
6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels 
Jutges de Pau)». 

 
  Vilada, 2 de desembre de 2015. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
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6.- Moció presentada per el Sr. Vicenç Massana en nom de jPv, DE SUPORT AL Banc 
d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil. 
 
Vista la Moció annexa a aquesta acta. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
7.- Moció presentada per el Sr. Vicenç Massana en nom de JpV pel dia internacional 
per a l’eliminació de la violència envers les dones 
 
Vista la moció annexa a aquesta acta. 
 
S’aprova per UNANIMITAT 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
Obra el torn de precs i preguntes la Sra. Montse Badia contestant les preguntes efectuades en 
l’últim Ple: 
 

1. Digitalització: S’està realitzant 
2. No pagament de petites factures de serveis realitzades: Amb el canvi de Govern hi van 

haver-hi 2 problemes. Un va ser el canvi de signatures i l’altre és que no es podia fer el 
pagament fins que no estigués renovada la pòlissa de crèdit (no hi havia disponibilitat). 
Un cop resolts, es van fer els pagaments. 

3. Preu del clor: Les garrafes de 25 Kg costen 13,86 € (0,55 €/litre) 
4. Compliment de la Sentencia per part de la Sra. Emma Badia: A dia d’avui s’està 

intentant desfer l’embolic que va fer el Sr. Pere Farré amb el suport els altres 
complanys, perquè els números no donen. Informa que falta quadrar els números amb 
Hisenda i Seguretat Social. 

5. No atenció a les denuncies orals: Aixó no es cert. Totes les queixes han estat ateses. 
 
El Sr. Xavier Altadill formula aquests precs i preguntes: 
 

1. Pertinença de convocar avui, festa local, el Ple ordinari: Malgrat que ja es van 
comunicar els motius pels quals no va celebrar-se el Ple el divendres, entén que no es 
preceptiva la convocatòria d’avui, si no que el preceptiu hagués estat el divendres que 
bé, d’acord amb el cartipàs municipal. 
La Sra. Montse Badia diu que el cartipàs estableix l’aplaçament si el dia del Ple és festiu 
i el 4 de desembre no ho era. Es va enviar un correu electrònic a tots els regidors el dia 
25 de novembre dient que el Ple es celebraria el dia 7 de desembre a les 12:00. Ningú 
va dir res; per tant entenem que és un Ple acordat per tots. 

2. S’han aprovat 2 mocions, però tinc entès que a la mateixa data s’havien presentat 
d’altres. 
Informe la secretària, apetició de l’Alcaldessa que si que hi havia altres mocions. 
Demana el Sr. Xavier Altadill perquè unes han entrat i les altres no. 
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Informe la Secretària que qui fa la convocatòria és l’Alcaldessa i és qui té la facultat de 
fer l’ordre del dia. 
Demana el Sr. Xavier Altadill perquè aquestes no han entrat. 
Informe la secretària que per part d’Alcaldia es va demanar informe envers la moció de 
la independència i de la pobresa energètica i se li va informar que pel que f a la 
pobresa energètica, la normativa estava suspesa i que respecte a la independència, el 
Tribunal constitucional havia resolt i que per tant, d’acord amb la modificació de la Llei 
Orgànica del Tribunal Constitucional, Llei 15/2015, de 16 d’octubre, totes les autoritats i 
empleats públics estan obligats a l’acompliment del que resolgui el Tribunal 
Constitucional,. Per tant tots els actes que vagin vinculats o relacionats a una normativa 
que està suspesa no es poden portar a terme. 
Diu el Sr. Xavier Altadill que hi havia altres mocions, independentment d’aquestes, que 
haurien d’haver anat al Ple. 
Diu la Sra. Montserrat Badia que no tenien gaire sentit; doncs es barrejaven amb el 
tema de l’Argentina i s’havia d’acabar de mirar de com es presentaven finalment. 
Entén el Sr. Xavier Altadill que d’acord amb la llei, les mocions presentades en forma i 
data han de ser vistes obligatòriament en un Ple. Per tant, entén que s’hauria de 
justificar documentalment el motiu pel qual no s’han presentat. Diu que donar suport a 
actes de tercers no es causa per no presentar-la. Referent a la moció del 9 de 
novembre, dir que el que ha dit la Secretària es totalment inexacte, ja que dels 
aproximadament 70 ajuntaments que han aprovat això, l’Ajuntament coma tal, no ha 
estat apercebut. Han estat apercebuts i de forma personal els càrrecs electes que l’han 
votat. Per tant la responsabilitat és nomes del càrrec electe, de donar suport o no. En 
qualsevol cas,  la responsabilitat no es institucional. Una prova d’ això és l’Ajuntament 
de Berga que va aprovar la moció. 
La Sra. Montserrat Badia diu que en aquest cas el Secretari també va fer els 
advertiments pertinents, com ha fet la Secretària. 
Malgrat això el Sr. Xavier Altadill fa constar la seva queixa particular, i del seu grup, al 
que és un exercici clar de censura de no poder debatre i aplicar un criteri estacional 
restrictiu al lliure exercici de debatre una moció que es presenta en temps, forma i 
termini adequats. 
El Sr. Vicenç Massana és suma a totes les manifestacions del Sr. Xavier Altadill. 
Finalment, el Sr. Xavier Altadill diu que tornarà a presentar la mateixa moció al proper 
Ple. 
 

 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 12 hores i 30 minuts la Sra. Alcaldessa dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 

 
                      Montserrat Badia Piqué, 
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