
ACTA  02/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2015. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 16:00  hores del dia 16 d’abril de 
2015, 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, la que ho és de la 
Corporació Sra. Montserrat Morera Camprubí. 
 
 

 Assistents  
   
President: Pere Farré Capel  
 
Regidors: 
 
 
 
 
 
Excusa:    
 

 
Ramon Masana Roset 
Esteve Solé Andreu 
Pere Canal Martí 
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.- Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la sessió de data 29 de gener de 2015. 
2.- Ratificar Per Ple el Decret d’Alcaldia núm. 1 
3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
4.- Informes d’Alcaldia. 
5.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Vilada, castell de l’areny, Borredà, la nou del berguedà, la 
quart i cercs. 
6.- Resolució de les al·legacions presentades  a l’aprovació inicial de l’ordenança 
general de subvencions del municipi de Vilada. 
7.- Precs i preguntes 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de data 29 de gener de 2015. 
 
S’aproven per unanimitat 
 
2.- Ratificació del Decret d’alcaldia núm 1. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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3.- Donar compte dels Decrets D’alcaldia. 
 
Es dona compte els decrets d’alcaldia el número 2 al 4 
 
4.-  Informes d’alcaldia 
 
El Sr. Pere Farré informe que amb l’adquisició de la plataforma elevadora s’està procedint a la 
renovació i canvi de llums del Municipi, començant pel local. 
 
La Sra. Carme Cirera diu que n cop adreçada la farola del Carrer Xalets, aquesta no crema. 
 
Informa el Sr. Pere Farré que es començà a substituir els fanals dels carrers, preo que no s’ha 
pogut fer abans perquè hi ha hagut problemes amb el subministrament d’aquestes. I 
concretament al carrer Xalets s’ha posat protecció als fanals. 
 
5.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les operacions de delimitació entre els 
termes municipals de Vilada, Castell de l’Areny, Borredà, La Nou del Berguedà, la 
Quart i Cercs. 
 
Atès que per part de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya es va iniciar l’elaboració del mapa 
municipal de Vilada, amb els seus municipis limítrofs, en el marc de l’elaboració del mapa 
Municipal de Catalunya. 
 
Atès que en data 9 d’abril de 2014 es van signar les actes amb l’ajuntament de Borredà, en 
data 15 de gener de 2014 amb Castell de l’Areny, amb data 22 de gener de 2014 amb La Nou 
del Berguedà, en data 19 de març de 2014 amb La Quart i en data 9 d’abril de 2014 amb 
l’Ajuntament de Cercs. 
 
Existint conformitat amb les fites reconegudes en l’acta de delimitació per part de les 
comissions de delimitació dels termes municipals 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar les actes de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Vilada i Borredà, Castell de l’Areny, La Nou del Berguedà, La Quart i Cercs i que consten en 
l’expedient. 
 
SEGON.-  Notificar aquest acord als respectius ajuntament i a la Direcció General 
d’Administració Local, de la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents. 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President tant àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això el Ple decidirà en superior criteri. 
 
 
Després de la votació, la proposta queda aprovada per unanimitat. 
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6.- Resolució de les al·legacions presentades  a l’aprovació inicial de l’ordenança 
general de subvencions del municipi de Vilada. 
 
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 29 de gener de 2015 va aprovar inicialment 
l’ordenança general de Subvencions del Municipi de Vilada. 
 
Atès que en període d’exposició al públic s’ha presentat una al·legació a nom de Maria Dolors 
Codina Cesari considerant no ajustada a dret l’article 2 de l’ordenança general en l’extrem que 
estableix que “ es considerà subvenció l’aportació directa o indirecta de caràcter econòmic o 
valorable econòmicament” atès que aquesta valoració no es pot justificar ni per part de 
l’ajuntament ni per part del beneficiari. 
 
Atès que tots els bens son avaluables econòmicament i que el reglament de Subvencions que 
desenvolupa la Llei 38/2003, de 17 de novembre recull les subvencions en espècie. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Maria Dolors Codina Cesari  
 
SEGON .- Aprovar definitivament l’ordenança general de subvencions del municipi de Vilada i 
procedir a la seva publicació integra en el BOP als efectes de la seva entrada en vigor l’endemà 
de la seva publicació. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde President tant àmpliament com en dret sigui possible per 
l’execució dels presents acords. 
 
No obstant això el Ple decidirà en superior criteri. 
 
Explica el Sr. Pere Farré que les al·legacions presentades, han de ser desestimades ja que 
segons la normativa en la matèria totes les subvencions, siguin en espècie o en metàl·lic son 
quantificables. 
 
Pregunta el SR. Jordi Castillon si és necessària l’aprovació definitiva. 
 
L’informa la Secretaria que si, ja que han hagut al·legacions i que aquestes necessariament 
s’han de resoldre pel òrgan que v aprovar inicialment. 
 
Comenta la Sra. Carme Cirera que seria bo l’elaboració d’un reglament de la utilització dels 
locals, i així s’evitarien els mal entesos. 
 
Diu el Sr. Jordi Castillon que les cessions dels locals es valorin, i així es poden quantificar les 
subvencions. 
 
Li diu el Sr. Pere Farré que es farà aquesta quantificació, que a mes no es dificultosa, ja que hi 
ha els elements necessaris per quantificar-la. També informe que en el tema subvencions 
aquest any es farà reglamentàriament la justificació perquè si no perillen els ingressos que 
arriben de les altres  Administracions. 
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Demana la Sra. Carme Cirera si aquest any també s’enviarà un escrit demanant les 
justificacions. 
 
Li diu el Sr Pere Farré que, malgrat que no es preceptiu, es farà i també informa que s’ajudarà 
a les associacions que ho necessitin a omplir les justificacions i els estats dels comptes. I a 
partir d’ara no es faran actes de fe, perquè la legislació vigent es molt estricte i obliga a fer 
aquestes rendició de comptes. 
 
Espera la Sra. Carme Cirera que llavors no es denegui aquesta ajuda perquè no es pot 
paralitzar l’Ajuntament. 
 
Li diu el Sr. Pere Farré que no es confonguin els temes. Una cosa son els escrits dels regidors i 
una altra és la justificació de la subvenció. 
 
Després de la votació, la proposta queda aprovada per Unanimitat. 
 
Abans del torn de precs i preguntes es debat i vota la moció presentada pel grup municipal del 
PSC: 
 
Envers la Moció presentada de la PAC, el Sr. Pere Farré diu que analitzat el document,es 
demana que es facin procediments que no es poden realitzar a Vilada. Es parla de legislar, de 
control a vivendes buides (s’ha de tenir en compte les 2as residencies) i tampoc es coneixen 
casos d’immobiliàries o desnonaments imminents. El document fa al·lusió a l’Ajuntament de 
Tarrassa, que a part de tenir immobiliàries te uns serveis jurídics que Vilada no disposa. En el 
Consell Comarcal es va aprovar perquè el Consell dona paraigües a molts municipis amb 
realitats  molt diferents. I com que aquí no es donen les situacions que es diuen en el 
document, no creu oportú aprovar-lo, i per tant la nostra postura es desestimar-lo. 
 
Creu el Sr. Jordi Castillon que no es coherent que s’aprovi per el Consell Comarcal i que per el 
municipi no. Ja que es lògic que un cop aprovat per el Consell Comarcal, cada municipi l’adapti 
a la seva realitat. I creu que cal aprovar donar suport a aquests document adaptant-lo a les 
necessitats del municipi 
 
Li diu el Sr. Pere Farré, que com a consellers comarcals es dona suport, i llavors es transmet als 
municipis perquè facin el que creguin oportú d’acord amb les seves realitats i necessitats. I a 
Vilada no hi ha aquestes necessitats. 
 
Li diu la Sra. Carme Cirera que ho havia el compromís de portar-ho i aquí no s’ha portat. 
 
Li diu el Sr. Pere Farré que el consell comarcal no ho ha demanat. Que ha vingut arrel de la 
petició del Sr. Vicens Massana 
 
Li diu el Sr. Jordi Castillon que la moció l’han presentat ells. I demana que es voti aquesta 
moció, tenint en compte que son uns acords per prevenir futures situacions. 
 
 
Li nega aquesta afirmació el Sr. Pere Farré, perquè la moció ja imposa adoptar unes mesures. 
Malgrat això demana com vol que s’aprovi la moció. 
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Li diu el Sr. Jordi Castillon es que s’aprovi tal i com la va aprovar el Consell Comarcal. 
 
Després de la votació, la moció queda desestimada amb el següent resultat: 
 
Equip de Govern (Grup de CIU)  4 vots en contra 
Grup municipal del PSC  3 vots a favor 
 
 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
La Sra. Montse Badia entén que com a regidors haurien d’haver estat convidats o informats de 
l’agermanament que es va fer amb el municipi de Santa Fe. 
 
Informe el Sr. Alcalde que legalment aquest agermanament no està consolidat. Està previst que 
es realitzi un Ple extraordinari Virtual, en principi pel dia 5 de maig. El que s’ha realitzat es un 
acte que ha organitzat la gent gran del municipi al que li ha donat suport l’Ajuntament, com a 
altres actes d’altres entitats. Envers l’agermanament, és arrel de nombroses trobades que han 
anat realitzat durant molts anys, i van decidir fer una trobada en un lloc neutral per poder 
simbolitzar aquest. 
 
Respecte a la Festa del Riu, la Sra.  Carme Cirera diu que no costaria entregar, si més no, les 
targetes d’aparcament i fer arribar com a regidors la informació. 
 
Li diu el Sr. Pere Farré que les targetes ja fa temps que no n’hi ha. L’organització la realitza 
l’Agencia de Desenvolupament. 
 
La Sra. Carmen Cirera fa esment de la farola del Carrer Xalets i, envers la baixada de l’Església 
diu que hi ha poca llum i de la manera que està el terra, la gen que hi viu es faci mal. 
 
El Sr. Pere Farré informa que en el PUOSC 2015, hi havia una subvenció de 60.000 €, per 
asfaltar i unificar els fanals. Però la Generalitat va anul·lar aquesta convocatòria. El magatzem 
és del PUOSC del 2012 i que no s’ha començat  fins que no s’ha cobrat el 2011. 
 
Envers les faroles, la Sra. Carme Cirera diu que son poques. A això li informe el Sr. Pere Farré 
que hi ha la previsió de canviar tots els punts de llum a lets, però l’empresa subministradora no 
ha subministrat el material 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 16 hores i 45 minuts el Sr. Alcalde dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 

     Vist i plau, 
             L’Alcalde 

 
 
 

 
                      Pere Farré Capel 
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