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 ACTA  4/2012 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 12 DE JULIOL DE 2012 

 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les  19:30  hores del dia 12 de juliol  de 
dos mil dotze, 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. 
No ha pogut assistir el regidor Sr. Jordi 
Castillon Bello,  
  
Actua com a Secretària acctal. La que ho és de 
la Corporació Sra. Montserrat Valls i Escayol 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
Absent: 
 

 
Pere Canal Martí 
Ramon Masana Roset 
Esteve Solé Andreu 
Montserrat Badia Piqué 
M. Carme Cirera Artigas 
 
Jordi Castillon Bello 
 

 

 
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 celebrada el 17 de maig de 2012. 
2.- Proposta d’aprovació de les dues Festes Locals pel 2013. 
3.- Assumptes sobrevinguts. 
4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
5.- Informes d’Alcaldia. 
6.- Precs i preguntes. 
 
 
 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió  del dia 17 de maig de 2012. 
 
El Sr. Alcalde pregunta als regidors assistents si tenen alguna objecció o alguna cosa a 
comentar a l’acta que se’ls ha passat per poder-la  examinar. 
 
Sense cap  comentari per afegir, s’aprova per unanimitat dels sis regidors assistents.  
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2.-  Proposta d’aprovació de les dues Festes Locals pel 2013. 
 
S’examina el calendar oficial  de les festes laborals publicat en el DOGC pel 2013, perquè el Ple 
de l’Ajuntament acordi les dues festes locals del municipi pel proper any 2013. Aquestes dues 
festes seran retribuïdes i no recuperables. 
 
Vist que pel proper any 2013 el dia  de Sant Joan (Patró de Vilada) ja consta dins de les festes 
laborals oficials, per unanimitat s’acorda: 
 
Que les dues festes laborals locals per l’any 2013, seran  els dies  28 de març  i  25 de juny. 
 
S’aprova també, notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya, perquè en tinguin constància. 
 
 
3.- Assumptes sobrevinguts. 
 
3.1.- Aparcament sobre les voreres. 
 
L’alcalde comenta l’accident de trànsit que hi ha hagut  últimament al municipi (davant del bar  
l’arç). L’atropellament d’aquesta persona, potser, si no hi haguessin hagut cotxes aparcats 
damunt la vorera, tant el vianant com el conductor del vehicle haurien tingut més visibilitat. 
 
Es comenta  la possibilitat d’instal·lar  tot un seguit de jardineres damunt de la vorera, evitant 
d’aquesta manera que hi aparquin els cotxes als mateix temps  milloraria  la imatge del poble. 
 
Tots els regidors estan completament d’acord en que s’ha de mirar d’una manera o altra que els 
vehicles no aparquin damunt les voreres. 
 
També es proposa col·locar unes plaques que assenyalin la prohibició d’aparcar sobre la vorera, 
tot i que sembla una evidència que potser no cal repetir. 
 
S’ha calculat que al llarg de la carretera, pel cantó dels números parells hi cabrien unes 44 
jardineres. A hores d’ara es disposa d’un pressupost on el preu unitari de cada jardinera seria 
de 93 euros – 15% de descompte. A aquest preu cal sumar-li l’iva vigent. 
 
Una altra proposta és col·locar-hi pilones, però aquesta desseguida  queda descartada. 
 
Per unanimitat s’acorda que és millor posar-hi jardineres i col·locar-les de manera que impedeixi 
l’aparcament de cotxes. 
 
3.2.- Mercat ambulant dels divendres. 
 
L’alcalde Pere Farré, juntament amb el regidor Pere Canal, comenten que hi ha hagut  alguns 
propietaris de botigues d’aquí el municipi  que han manifestat les seves queixes per les parades 
que s’instal·len cada divendres a l’entrada del poble. 
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Donada la situació força delicada que viu el municipi i per intentar que aquest fet no suposi un 
perjudici als pocs comerços que queden a Vilada, es discuteixen diferents propostes. 
La imposició d’una taxa municipal per evitar el desequilibri que es produeix en el pagament 
d’impostos que puntualment ha de fer el comerç municipal. 
 
Es comenta el que implica la imposició d’una taxa. Doncs, si es cobra una taxa, s’ha d’oferir un 
servei, ( condicionament de l’espai, neteja després del servei, buscar una altre ubicació donat 
que l’actual no ofereix  cap seguretat pels clients al trobar-se al peu de la carretera)  
 
Es parla també que de moment,  al no poder ampliar la plantilla del personal de l’Ajuntament 
aquesta opció no es veu viable donat que la “quadrilla municipal està formada tant sols per una 
persona a jornada completa i una altra al 50% de la jornada i no s’atrapen la feina diària. 
 
L’alcalde diu que la  seva prioritat és defensar el comerç del poble, amb això, hi estan tots 
d’acord. 
 
Les regidores  Montserrat Badia i M. Carme Cirera, que també estan d’acord en defensar el 
comerç del poble, diuen que potser també hi ha una part del poble, principalment  la gent gran 
que ja els va bé que hi siguin. 
 
Vist que actualment no es veu possible la creació d’un espai per a la venda ambulant amb les 
mínimes condicions de  serveis i seguretat, es proposa de moment, la prohibició a tot el 
municipi de la venda ambulant. 
 
Aquesta proposta es posa a votació dels regidors: 
  
 4 vots a favor de prohibir la venda ambulant al municipi de l’Equip de Govern (CiU) 
 2 abstencions del grup municipal del PSC. 
 
S’acorda doncs que a partir de demà queda prohibida la venda ambulant a tot el municipi. 
S’acorda també, notificar aquest acord per escrit a les dues ó tres parades que venen 
habitualment perquè en tinguin coneixement. Al mateix temps es penjarà aquest acord a llocs 
visibles. 
 
3.3.- Tema Telefònica  
 
El regidor Pere Canal, treu el tema de Telefònica, que segons aquesta companyia, no pot 
instal·lar la fibra òptica perquè l’Ajuntament no els dona permís. 
L’alcalde torna a insistir de que no es tracta de si es dona o no permís, sinó de les condicions 
que demana l’Ajuntament. 
 
La regidora M. Carme Cirera, diu que ells varen parlar amb la Cia. Telefònica, departament 
d’infraestructures amb un tal Sr. Fèlix Lazcarillo..? i diuen que Telefònica està disposada a venir 
a Vilada per revisar la situació i estudiar una proposta. 
 
L’Alcalde Pere Farré comenta l’experiència que ha tingut sempre que ha parlat amb Telefònica, 
sempre ha estat negativa. 
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La regidora M. Carme Cirera, proposa una reunió aquí a Vilada per intentar reconduir la 
situació. 
S’està d’acord amb aquesta proposta i que hi assisteixi també el regidor Pere Canal. El regidor 
exposa que a ell els dies de la setmana que li va bé, són dimarts ó dimecres. 
S’acorda que deixaran passar una setmana més, i que serà la regidora M. Carme Cirera que es 
posarà en contacte amb telefònica i concretaran el dia de trobada. 
 
3.4.- Moció pel recolzament al  programa Miner. 
 
L’alcalde exposa que des del Consell Comarcal del Berguedà, ha arribat la petició d’aprovació, si 
s’escau, de la Moció pel recolzament al programa Miner. 
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a complir, íntegrament, el Plan Nacional de Reserva 
Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas 
Mineras 2006-2012 i assumir la responsabilitat que li correspon en la reactivació econòmica de 
la comarca del Berguedà. 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat, a recolzar tots els projectes que han estat acordat i 
aprovats tant a la M3sa Regional del Carbó de Catalunya, com a la Comissió de Cooperació 
Estat-Generalitat. 
 
Posat a votació, s’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents 
 
 
4.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
 
L’Alcalde Pere Farré, dona compte dels següents decrets d’alcaldia, al Grup municipal del PSC., 
entregant-los també  el redactat complet del decrets. 
 
8 16/05 Aprovació de la  Liquidació  exercici 2011 
9 22/05 Aprovació d’informe tècnic Qualificació Urbanística de Roset 
10 15/06 Manual d’usuari en matèria protecció dades caràcter personal 
11 22/06 Monitora per el Casal  d’ Estiu 
12 27/06 Permís d’obres  GED S.A. al carrer  Teodor Miralles 

 
 
5.- Informes d’ Alcaldia. 
 
5.1.- Nou horari d’estiu. L’alcalde informa que a la JGL celebrada ahir 11 de juliol, es va acordar 
modificar l’horari d’atenció al públic durant els mesos d’estiu. 
 
A partir del dia 16 de juliol i fins el dia 31, l’horari d’atenció al públic serà: 
  -Dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14 hores. 
 
Durant el mes d’Agost, l’horari d’atenció al públic serà. 
  -Dilluns i divendres de 9 a14 hores. 
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6.- Precs i preguntes.   
 
Les regidores Montserrat Badia i Carme Cirera, tornen a comentar el tema de que els carrers, 
en general, estan força bruts.  
L’Alcalde contesta dient que davant la impossibilitat de contractar nou personal que donés 
suport a la brigada municipal, aquesta, no pot fer res més del que està fent actualment. 
Coincideix també que darrerament hi ha hagut moltes avaries de manteniment a la xarxa 
d’aigües, i quan això passa, el tema de l’aigua és prioritari davant dels altres. De totes maneres 
es mirarà de trobar-hi alguna solució. Es recorda de que en anys anteriors l’Ajuntament havia 
pogut disposar, com a mínim, d’un parell de persones de  plans d’ocupació que donaven suport 
a la brigada. Cosa que hores d’ara no es dona. 
 
La regidora M.Carme Cirera, demana que és el que passa amb les instàncies que han entrat 
alguns veïns,  que no se’ls contesta. El problema que  aquests veïns han exposat, és que  quan 
plou molt, els entra aigua per la part del darrera de la casa i això ho atribueixen a la moguda de 
terres que ha fet, o fan,  Futurberga.   
 
L’ alcalde Pere Farré parla de la obligació que tenia el promotor o constructor de les vivendes 
del carrer xalets, de construir un mur de contenció de terres per la part del darrera, però, 
segurament per aprofitar el màxim la parcel·la, no ho va fer. Però ara parlar d’això, no ho 
solucionarà. 
El problema principal d’aquestes parcel·les, és, diuen, que hi ha com uns aforaments d’aigua 
subterrània, i a la que es mou un pam de terra, surt aigua per tot arreu....en resum, que es 
mirarà de solucionar el tema, ara que s’hi està treballant a prop d’aquestes cases. 
 
M. Carme Cirera, torna a preguntar quan es col·locarà la placa en el rellotge de sol. 
 
L’Alcalde, contesta que aviat es posarà. 
 
Sense cap altre tema a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió quan són les 21 hores, el contingut de 
la qual, com a secretària certifico. 
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