
ACTA  03/2015 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 14 DE MAIG DE 2015. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 17:00  hores del dia 14 de maig de 
2015, es reuneix l’Ajuntament en Ple a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària 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’agermanament entre els Municipis de Vilada i Santa Fe 
del Penedès 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’agermanament entre els Municipis de Vilada i Santa Fe 
del Penedès  
 

Atès que entre el municipi de Vilada i el municipi de Santa Fe del Penedès  des de fa temps 
es realitzen trobades entre els seus ciutadans. 

Atès que fruit d’aquestes trobades a nascut una relació d’amistat i col·laboració entre els dos 
municipis 

 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Declarar formalment els Municipis de Vilada  i Santa Fe del Penedès ciutats 
germanes. 
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SEGON. Fomentar el desenvolupament de projectes d’interès comú que creïn possibilitats de 
tronada entre els dos municipis 

 

TERCER. Facultar l’Alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris en ordre a 

l’execució dels Acords precedents. 

 

QUART. Comunicar aquest Acord plenari d’aprovació definitiva a l’Ajuntament de Santa Fe del 

Penedès, amb el qual es vol realitzar l’agermanament. 

 

No obstant això el Ple decidirà en superior criteri. 

 
El Sr. Pere Farré diu que hi havia la previsió de fer una connexió amb l’alcalde de Santa Fe, 
però hi ha fallos informàtics i no pot ser possible. Però com ja s’ha informat, des de fa varis 
anys la gen dels dos pobles realitzen trobades i ha nascut la idea de fer l’agermanament. 
 
La Sra. Montse Badia, malgrat que el seu grup està d’acord amb el tema, entén que la urgència 
d’aquest ple no està justificada. 
 
L’informe la Secretària que no és un Ple urgent, si no que és un Ple Extraordinari convocat en 
forma i temps. 
 
Diu la Sra. Montse Badia que aquest Ple extraordinari en època de campanya electoral, és un 
tema electoral i per tant no està justificat. 
 
El Sr. Pere Farré contesta a aquesta afirmació, que en l’últim Ple ja es va comunicar 
l’agermanament i era la previsió de fer-lo conjuntament, però per temes logístics no va ser 
possible. 
 
Entén la Sra. Montse Badia que des de que es van convocar les eleccions, el moment no és 
l’oportú per aquest tema. I s’entén que és un acte electoral. 
 
Demana la Sra. Montse Badia que es voti acord per acord. 
 
La proposta és acceptada. 
 
Després de la votació, la proposta queda aprovada amb el següent resultat: 
 
ACORD PRIMER: Aprovat per unanimitat 
ACORD SEGON: Aprovat per unanimitat 
ACORD TERCER:  
 

Equip de Govern (Grup de CIU)  4 vots a favor 
Grup municipal del PSC 3 vots en contra, perquè entenen que en 

aquest moment no és oportú facultar a 
l’Alcalde. 
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ACORD QUART: Aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 17 hores i 11 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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