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ACTA  05/2016 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2016. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:00 hores del dia 2 de novembre 
de 2016, 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: 
 
 
 
 
 
 

 
M.Carme Cirera Artigas  
Joaquim Espelt 
Santandreu 
Vicenç Massasa Codina 
Pere Farré Capel 
Xavier Altadill i Peiró 
Pere Canal Marti 
 
 
 
 

 

 
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 l’acta de la sessió de data 3 de juny de 2016. 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
3.- Informes d’Alcaldia 
4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscal que han de regir 
l’exercici 2017. 
5.- Aprovació del compte General de l’exercici 2015. 
6.- Ratificació de les festes locals per a l’any 2017. 
7.- Mocions 
8.- Precs i preguntes. 
 
 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del data 3 de juny de 2016 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que hi ha hagut correccions a l’acta. Una es la formula de la 
pressa de possessió del Sr. Joaquim Espelt Santandreu. 
 

    AJUNTAMENT 
       DE VILADA 
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El Sr. Pere Farré també fa l’observació de la formula. Diu que va fer el comentari 8I no consta 
en acta) del perquè s’havia adjudicat a un altre contractista l’obra de Santa Magdalena, quan no 
hi ha projecte. Que se li va ofertar al contractista que ha entrat en substitució del Sr. Jordi 
Roset?? 
 
La Sra. Carme Cirera diu que es van desestimar els dos projectes que hi havia, d’acord amb els 
tècnics de la Diputació. 
 
Enveres aquesta observació es diu que es revisarà la gravació i si consta, s’inclourà en l’acta. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL FxV- CP:  2 VOTS A FAVOR 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 VOT A FAVOR I 1 VOT EN CONTRA 
CIU:  3 VOTS EN CONTRA 
 
 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia del 23/2016 al 64/2016 
 
3.- Informes d’Alcaldia 
 
La Sra. Montse Badia informa que la nova pagina Web municipal funcionarà dintre d’uns 15 
dies. 
 
4.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir 
l’exercici 2017. 
 
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 
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. 
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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. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació 
estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es 
prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria 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 2017 i 
següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm.  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
 
Ordenança fiscal  Taxa pel subministrament de l’Aigua 
Ordenança Fiscal Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
Ordenança Fiscal Preu públic per la utilització de les carpes de l’Ajuntament de Vilada 
 
 
Ordenança Fiscal taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
  
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 i per el model del consell comarcal del 
Berguedà. 
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Ordenança Fiscal núm.  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
 
Ordenança fiscal  Taxa pel subministrament de l’Aigua 
Ordenança Fiscal Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
Ordenança Fiscal Preu públic per la utilització de les carpes de l’Ajuntament de Vilada 
 
 
Ordenança Fiscal taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
  
Quart- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2017, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província 
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, 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.  Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 
 
Ordenança fiscal  Taxa pel subministrament de l’Aigua 
Ordenança Fiscal Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 
Ordenança Fiscal Preu públic per la utilització de les carpes de l’Ajuntament de Vilada 
 
 
Ordenança Fiscal taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
 
  
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 
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.- Facultar a l’Alcaldessa – Presidenta tant àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució dels presents acords. 
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No obstant això, el Ple decidirà en superior criteri. 
 
Vilada, 26 d’octubre de 2015. 
 
 
Considera el Sr. Perer Farré que les ordenances s’havien de discutir una per una i no en bloc. 
Opina que hagués estat be tenir un diàleg previ. A la proposta de la Sra.  Montserrat Badia de 
debatre les ordenances individualment diu: 
 

1. Piscina municipal: Opina que si no estesa empadronat no hi ha tarifa a partir dels 64 
anys. Opina que els punts 2 i 3 de l’article 6é son contradictoris. Pregunta, d’acord amb 
el punt 3 de l’article 7é, si es tenen oficines a la piscina per pagar. I respecte al punt 4, 
diu que si es liquida l’import a les oficines, com es que no queda registrat 
automàticament a la tresoreria del municipi?. Creu que hi ha llacunes en el redactat de 
l’ordenança. 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que l’article 7é no té els punts 3 i 4. Per tant el que 
comentar no està regulat i si vol fer una proposta a l’ordenança, es pot modificar. 
Hi ha un intercanvi d’opinions entre el Sr. Pere Farré i la Sra. Montserrat Badia en el 
qual el primer opina que les propostes haurien d’haver estat tractades abans, que 
s’hagués hagut de celebrar el Ple amb un redactat consensuat. Com que no s’ha fet, 
ara ne és el moment d’entrar a la discussió. La Sra. Montserrat Badia li diu que ha 
tingut tota la informació i documentació per haver formulat propostes. 

2. Aigua: Demana la diferencia en relació a les tarifes actuals. 
La Sra. Montserrat Badia diu que el que es pretén es controlar l’aigua abans de dipòsit i 
no es tracta de generar mes ingressos. 
Diu el Sr. Perer Farré que a aquests immobles no es cobra l’aigua perquè van deixar 
passar el tub i ni es una aigua clorar. Demana quina es la recaptació prevista i les 
millores a realitzar. 
La Sra. Montserrat Ba dia contesta que no hi ha recaptació, si no que el que es fa es 
donar un servei i regular la situació actual. 
El SR. Perer Farré diu que a l’article 6é es parla d’una tarifa que no hi és. També amb 
un Decret s’aprova la modificació del calendari del cobrament del tribut 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que son temes diferents 

3. Escola Bressol: ON és el conveni per aquest servei? Quins criteris es fan servir per fixar 
els preus. 
La Sra. Montserrat Badia l’informa que és a l’Ajuntament i el port venir a consultar 
Els 118 € que inclouen?  demana el Sr. Pere Farré. Li contesta la Sra. Montserrat Badia 
que és la quota de la llar d’infants. A la pregunta de qui dona el servei, contesta que és 
una TEI i que l’Ajuntament no dona el servei de menjador. També demana el Sr. Pere 
Faré del perquè es cobra els materials. La Sra. Montserrat Badia li diu que no es cobren 
malgrat estiguin regulats a l’ordenança. 

4. Carpes: Demana que els 5€/carpa, quin límit tenen i que passa si no les tornen? 
Diu la Sra. Montserrat Badia que hi ha una fiança. 

5. Escombraries: Demana quina part dels costos son imputables a Vilada. La Sra. 
Montserrat Badia li diu que com a regidor comarcal ja sap que les despeses son globals 
i que en el Ple del Consell ja va votar a favor d’aquesta proposta de tarifes que es porta 
a aprovació. Respecte a la reducció diu que no queda clar quina és. Li diu la Sra. 
Montserrat Badia que no es contempla cap reducció. 
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El SR. Vicenç Massana diu que es va presentar per fer un poble viu, transparent i dialogant. No 
entrarà en debatre individualment les ordenances, però que t’enviïn 80 fulls en 2 o 3 dies no es 
la seva idea de política municipal., Opina que es pot fer una reunió i es parla del tema i així no 
hi haurien aquests problemes que s’han debatut al Ple. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
    PISCINA AIGUA  LLAR INFANTS 
GRUP MUNICIPAL FxV- CP:   2 SI  2 SI  2 SI 
GRUP MUNICPAL JpV-AM:  1 SI- 1 NO 1 SI- 1 NO 1 SI – 1 NO 
CIU:     3 NO  3 NO   3 NO 
 
5.- Aprovació del compte general de l’exercici 2015. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2015, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció i el Dictamen de la Comissió de Comptes emès en 
data 21 de setembre de 2016. 
 
Atès que s’ha exposat al públic perquè es poguessin presentar reclamacions, objeccions o 
observacions i que no se n’ha presentat cap. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar el Compte General de l’exercici 2015. 
 
2n.- Rendir el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra al Tribunal de 
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes de l’Estat. 
 
3r.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació tan àmpliament com en dret sigui 
possible per l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això, el Ple de la Corporació, decidirà en superior criteri. 
 
Vilada, 27 d’octubre de 2016. 
 
El Sr. Pere Farré demana que el punt es retiri de l’ordre del dia perquè entén que la Comissió 
de Comptes no es va celebrar. 
 
La Sra. Montserrat Badia li diu que si que es va celebrar; però el Sr. Pere Farré entén que els 
membres es van aprovar en el Ple del Cartipàs, i la modificació dels mateixos no ha estat 
aprovada per Ple. 
 
El Sr. Xavier Altadill diu que qualsevol canvi d’aquesta Comissió ha d’estar ratificada pel Ple. 
 
Preguntada a la Secretaria, diu que ja informarà al respecte. 
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El Sr. Pere Farré diu que els membres han de ser ponderats d’acord amb els resultats 
electorals. Per això entén que l’Alcaldessa ja està bé que hi sigui, però no hi hauria d’haver cap 
mes representant del seu grup. Hi hauria d’haver el tresorer o regidor d’hisenda a nivell 
informatiu, però no com a membre de la Comissió. El mateix hauria de passar amb els grups 
polítics. D’altra banda va demanar, el mes d’abril, copia compulsada dels pressupostos tancats 
del 2015 i de totes les factures. Això ho va demanar per defensar-se d’unes injustes acusacions. 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que en aquell moment l’exercici 2015 encara no estava tancat i li 
demana que es centri en el tema a debatre. 
 
Li diu el Sr. Perer Farré que amb aquesta exposició esta raonant el punt de  l’ordre del dia. 
Entén que per poder discutir aquest punt necessita la documentació. 
 
Li diu la Sra. Carme Cirera que tota la documentació la té a la seva disposició a l’Ajuntament; i 
la Sra. Montserrat Badia li recorda que per poder discutir tot això hauria d’haver estat a la 
Comissió de Comptes. 
 
Li diu el Sr. Perer Farré que va excusar anticipadament la seva assistència al a mateixa per 
motius laborals. 
 
Finalment el Sr. Pere Farré demana que el punt quedi sobre la taula perquè hi ha un defecte de 
forma en la celebració de la Comissió de comptes i la falta de documentació sol·licitada. 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que no hi ha cap defecte, perquè la Comissió va ser convocada 
en temps i forma i es va facilitar tota la documentació que preveu la legislació vigent. 
 
El Sr. Xavier Altadill demana a la Secretaria que si es tira endavant la votació i existeix defecte 
de forma greu (modificació de la Comissió de Comptes) el punt quedarà anul·lat? 
 
La Secretaria informarà al respecte. 
 
Per tant a falta d’aquest informe el punt queda sobre la taula. 
 
 
6.- Ratificació de les festes locals per a l’any 2017. 
 
Atès que per part de la Generalitat de Catalunya es sol·licitava notificar els dies de festa Local 
per al proper any 2017. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’Adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia número 57/2016 pel qual es fixen les festes locals per a 
l’any 2017: 
 

- 23 de juny de 2017. 
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- 07 de desembre de 2017. 
 
La Sra. Montserrat Badia explica que va passar un correu electrònic als regidors i ningú va dir 
res envers la proposta dels dies de festa local. 
 
El Sr. Perer Farré diu que no te clar la fixació de les festes locals, ja que en un dia de festa local 
es va convocar un Ple en el qual es van aprovar els pressupostos per a l’exercici 2016. 
 
Diu la Sra. Montse Badia que esta treien el tema fora de context i que cal debatre les festes 
local no el tema d’aquest Ple; ja que respecte aquest, es va proposar una data i ningú va dir res 
en contra. 
 
Entén el Sr. Xavier Altadill que s’està incomplint amb això la normativa, malgrat es notifiqui 
aquesta convocatòria. 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que s’hagués pogut contestar aquell correu electrònic. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL FxV-CP:  2 VOTS A FAVOR 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 VOT A FAVOR I UNA ABSTENCIO 
CIU:  3 VOTS EN CONTRA 
 
El resultat de la segona votació: 
 
GRUP MUNICIPAL CP:  2 VOTS A FAVOR 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 VOT A FAVOR I UNA ABSTENCIO 
CIU:  3 VOTS EN COTRA 
 
El vot de qualitat de l’Alcaldessa es a favor 
 
Abans del punt de precs i preguntes la Sra. Montserrat Badia, en relació a les mocions 
presentades pel Sr. Xavier Altadill entén que a la seva presentació hi havia un defecte de forma 
(no es va comunicar el canvi del partit). D’altra banda entén que algunes son preguntes i no 
mocions i cal fer-les en el torn de precs i preguntes. 
 
El Sr. Xavier Altadill diu que, respecte al canvi de nom, rep una notificació de l’Ajuntament 
demanant que rectifiqui el defecte de forma,. No es diu que aquesta rectificació sigui prèvia a la 
presentació de les mocions, D’altra banda el ser regidor no adscrit, la presentació de documents 
es fa a títol individual., Per tant preval  la condició de regidor que la de membre del partit al 
qual pertany. 
 
La Sra. Montserrat Badia fa la puntualització que si en el seu escrit nomes hagués posat la seva 
condició de regidor de Vilada, la sol·licitud estava acceptada plenament. Independentment 
d’això reitera que hi ha mocions que son preguntes. També cal votar i justificar la urgència per 
poder debatre les mocions. 
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A continuació hi ha un intercanvi d’opinions respecte el que s’entén per els conceptes de 
mocions, propostes, precs i preguntes i finalment el Sr. Xavier Altadill justifica la urgència de 
totes les mocions en aquest sentit: 
 
- Com que l’anterior Ple va ser anul·lat de forma injustificada i en aquest no s’han inclòs, 
demana que es puguin debatre de cara a la transparència, participació i debat polític. 
 
Entén la Sra. Montserrat Badia que aquest argument no es pròpiament urgència, i sotmesa la 
urgència a votació el resultat és: 
 
GRUP MUNICIPAL FxV- CP:  2 ABSTENCIONS 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS A FAVOR 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
7.- Mocions: 
 
7.1. Moció per demanar un canvi de la data de celebració dels plens municipals de 
l’Ajuntament de Vilada 
 
El Sr. Xavier Altadill demana que es celebrin el primer dimecres de cada tres mesos. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que en el Ple del Cartipàs es va acordar el divendres per facilitar la 
participació de la gen i dels propis regidors. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL FxV-CP:  2 VOTS EN CONTRA 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 VOT A FAVOR I 1 VOT EN CONTRA 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
7.2. Moció per demanar que es publiquin al Web municipal informacions sobre les 
activitats que es fan a Vilada. 
 
El SR. Xavier Altadill diu que atès que el turisme es una de les fonts de riquesa del municipi i 
que els mitjans electrònics guanyen protagonisme per informació, es interessant. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que el seu grup hi esta d’acord i per això també s’està treballant 
en la web municipal. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 
 
7.3. Moció de suport al referèndum sobre la independència de Catalunya aprovat pel 
Parlament. 
 
 
La Secretaria-Interventora, Montserrat Morera, adverteix que el Tribunal Constitucional va 
admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i que les normes estan suspeses, 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 
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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. 
 
Davant aquesta advertència la Sra. Montserrat Badia i la Sra. Carme Cirera no participen ni en 
el debat ni en la votació d’aquesta moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Joaquim Espelt el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS A FAVOR 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
7.4. Moció per conèixer l’acompliment per part de l’Ajuntament de les mocions 
aprovades al Ple municipal. 
 
Diu el Sr. Xavier Altadill que es una qüestió formal i així coneix el tràmit i tancament de les 
mocions. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
7.5. Moció per conèixer la composició, funcions i naturalesa jurídica de la Comissió 
de festes de Vilada. 
 
El SR. Xavier Altadill diu que en la seva creació es va convocar una reunió de veïns. NO saben si 
ha hagut alguna reunió mes, però si que han observat actes realitzats per aquesta Comissió. 
Malgrat estan a favor de la seva existència, tenen dubtes d’aspectes que es desconeixen com 
son la seva naturalesa jurídica, quin son els seus integrants, etc... 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que en va adreçar una carta a tot el poble perquè tothom hi 
volgués col·laborar. Les reunions a partir d’aquella primera han estat nomes amb els 
col·laboradors. En el programa de la Festa Major d’estiu es deia a tothom que volgués 
col·laborar , que ho podia fer ja que l’entitat es oberta a tothom. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
7.6. Moció per demanar que s’instal.li un màstil amb una bandera estelada al parc 
dels Gronxadors. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu en primer lloc, que màstil no existeix i que la paraula adequada ha 
de ser pal o asta. D’altra banda entén que cal una consulta al poble per poder col·locar-ho i que 
sigui el poble qui decideixi. 
 
El Sr. Joaquim Espelt no entén l’alçada de la bandera. Esta a favor de la independència, a l’igual 
que el seu grup; que es pengi una estelada al parc del gronxadors li sembla be; però entén que 
un mastil de 15 metres no porta enlloc per l’avançament de la independència. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL FxV-CP:  2 VOTS EN CONTRA 
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GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 ABSTENCIONS 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
 
7.7. Moció en suport a la presidenta del Parlament, al President de la Generalitat i 
als Diputats i diputades perseguits judicialment per obeir el mandat democràtic del 
poble de Catalunya. 
 
La Secretaria-Interventora, Montserrat Morera, adverteix que el Tribunal Constitucional va 
admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i que les normes estan suspeses, 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. 
 
Davant aquesta advertència la Sra. Montserrat Badia i la Sra. Carme Cirera no participen ni en 
el debat ni en la votació d’aquesta moció. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Joaquim Espelt el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS A FAVOR 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
 
7.8. Moció per demanar que es col·loqui la fotografia oficial del President de la 
Generalitat a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilada 
 
El Sr. Xavier Altadill diu que és el 130é president i els hi agradaria que la seva foto presidis la 
Sala de Plens. 
 
La Sra. Montserrat Badia diu que no hi ha cap normativa que estableixi aquest protocol. 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
7.9. Moció per conèixer el Pla de pagaments a proveïdors de l’Ajuntament de Vilada. 
 
El Sr. Xavier Altadill diu que consultada la pagina del Ministeri es constata que Vilada paga a  
113 dies. Considera que es un termini molt elevat. 
 
Informa la Sra. Montserrat Badia que el termini de pagament es situa a 37,26 dies d’acord amb 
la informació que es subministra al Ministeri. 
 
El Sr. Pere Farré diu que, segons aquesta informació facilitada, hi ha un error a la pagina web. 
Malgrat això, opina que hi ha hagut una desviació en el termini de pagaments. 
 
La Sra. Montserrat Badia entrega la informació del Ministeri. 
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S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
7.9. Moció en suport a l’exconseller Francesc Homs amb motiu de la seva imputació 
per l’organització del 9N 
 
La Secretaria-Interventora, Montserrat Morera, adverteix que el Tribunal Constitucional va 
admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i que les normes estan suspeses, 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. 
 
Davant aquesta advertència la Sra. Montserrat Badia i la Sra. Carme Cirera no participen ni en 
el debat ni en la votació d’aquesta moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació pel Sr. Joaquim Espelt el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS A FAVOR 
CIU:  3 VOTS A FAVOR 
 
7.10. Moció per demanar la publicació de les actes dels plens municipals i dels 
acords de la Junta de Govern al web de l’Ajuntament. 
 
 
S’APROVA PER UNANIMITAT 
 
 
 
8.- Prec i preguntes. 
 
 
Obra el punt de precs i preguntes el Sr. Pere Farré: 
 

1) Decret 23/2016 de nomenament del tresorer. Entén que cal ratificar per Ple. 
2) Decret 24/2016, plaça d’administrativa. Com està el tema?? 

La Sra. Montserrat Badia informa que esta en tràmit i quan hi hagi dates d’Administració Local 
es farà el calendari. 

3) Llicència d’obres: Qui les demana.  
Li diu la Sra. Montserrat Badia que per protecció de dades no es pot facilitar la informació. No 
obstant això pot venir a consultar els expedients a l’Ajuntament. 

4) Decret 31/2016. Primera certificació de la piscina municipal. No passa per la Junta de 
Govern i alcaldia unilateralment l’aprova i paga. Entén que les factures han d’estar 
aprovades per la Junta de Govern. 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que es poden aprovar per Decret. 
El SR. Pere Farré diu que això es el que també passa amb el Decret 32/2016 i 46/2016. En total 
hi ha uns 103... € que no sap si entren dins del 10% que Alcaldia té en cas d’urgència. També 
en aquests Decrets s’ha detectat errors en les xifres que s’aproven. En definitiva la pregunta és: 
Les factures de les certificacions de la piscina municipal no han passat per Junta de Govern i vol 
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saber si Alcaldia pot disposar dels fons municipals sense consultar la Junta de govern; ja que 
entén, segons els cartipàs, que l’aprovació de les factures esta cedida a la Junta de Govern. 

5) Decret 34/2016: Perquè es modifica el calendari de cobrament del servei d’aigua 
La Sra. Montserrat Badia l’informa que son directrius de l’organisme de Gestió tributaria. 

6) Decret 35/2016. Projector de cinema. Demana si serveix també pel local cultural. 
Respon el Sr. Pere Canal que si. 

7) Decret 37/2016. Quin ha estat el Compte de Recaptació del 2015 
La Sra. Montserrat Badia li diu que el vingui a consultar a l’Ajuntament. 

8) Decret 38/2016. Quin és el compte de gestió del 2015. 
La Sra. Montserrat Badia li diu que el pot venir a consultar a l’Ajuntament. 

9) Decret 40/2016. Control analític de l’aigua. El feia aigües de Manresa amb un cost de 
240 €. No entén perquè es contracta una altra empresa amb un cost de 377,50 €. 

10) Decret 44/2016. Llicencia d’obres. Qui la sol·licita? 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que per llei de protecció de dades no es pot facilitar. Pot venir a 
consultar l’expedient a l’ajuntament. 

11)  Decret 45/2016. Contracte per la jardineria municipal. La brigada ja no ho fa? 
12) Decret 47/2016. Es sol·licita un projecte. Quin és el criteri per encarregar una memòria 

valorada de l’arranjament del camí de les Eres de Guardiolans per un import de 55.000 
€ sense figurar en el pressupost? Com es pretén arranjar i amb quin sistema? 

13) Decret 52/2016. TEI. Que ha motivat la necessitat??? Entén que la creació de plantilla 
ha de passar pel Ple municipal. 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que la plaça encara no s’ha creat. 
14)  Decrets d’aprovació de factures. S’aproven per un import aproximat de 71.000 €. 

Pregunta perquè no es celebren les Juntes de govern, quines son les factures 
aprovades, si s’ha superat el 10% que pot autoritzar l’Alcaldessa en cas de necessitat. 
Demana que  es disposi de l’informe de Secretaria. 

15) Decret 53/2016. TEI. Quines seran les seves funcions? 
16) Decret 54/2016. Renovació de la pòlissa de crèdit. Nosaltres teníem la cortesia de 

demanar-ho al Ple. 
La Sra. Montserrat Badia diu que s’ha renovat per 75.000 €, malgrat que es va sol·licitar per 
95.000 € 
Pregunta el Sr. Pere Farré si correspon aprovar-ho a la Junta de govern o al Ple. També 
demana quin grau de disponibilitat hi ha. 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que no se’n disposa. 
17)  Decret 56/2016. Tribunal TEI. Demana qui es la persona seleccionada. A tothom es va 

demanar que tornessin a presentar documentació, Perquè? Si ja estaven acceptades les 
sol·licituds. 

18) Decret 58/2016. Quin es l’import sol·licitat al PUOSC 2016 – 2017 i quines obres es 
volen fer? 

19) Decret 60/2016. Es demana a Diputació 2 bicicletes elèctriques. Que s’han canviat els 
vehicles de la brigada? Qui les ha de fer servir? 

Li diu la Sra. Montserrat Badia, que és una cessió de la Diputació per un tema d’estalvi 
energètic. 
20)  Decrets 62/2016, 63/2016, 64/2016. Delegació d’àrees al Joaquim Espelt. Aquests 

Decrets han de ser ratificats pel Ple 
 
A continuació el Sr. Vicenç Massana fa aquests precs i preguntes: 
 

1) Demana com esta el tema del conveni amb els propietaris del Castell de Roset. 
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L’informe la Sra. Montserrat Badia que està tramitant per signar-lo 
2) Escola CUP. Com esta el tema? 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que esta pendent de reunió amb els pares. 
3) Subvencions de les seves àrees de la Diputació de Barcelona. Com estan les 

actuacions? 
Li diu la Sra. Carme Cirera que alguna actuació ha estat desestimada i les altres s’estan 
executant. 

4) Fa el prec de que no es torni a perdre un pla d’ocupació de l’Agencia de 
Desenvolupament, com va passat el juliol del 2015 

5) Celebra la presentació de les mocions en aquest Ple 
 

 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 20 hores i 58 minuts la Sra. Alcaldessa dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 

 
                      Montserrat Badia Piqué 
 
 
 


