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ACTA  04/2016 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 3 DE JUNY DE 2016. 
 

 

    
 

A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:00 hores del dia 3 de juny 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: 
 

 
 

 
 

Excusa:    

 

 

M.Carme Cirera Artigas  
Vicenç Massasa Codina 

Joaquim Espelt 
Santandreu 

Pere Farré Capel 
Xavier Altadill i Peiró 

 

 
Pere Canal 

 

 

 
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 4 de març de 2016 i 29 
d’abril de 2016. 

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

3.- Informes d’Alcaldia 
4.- Presa de possessió del Sr. Joaquim Espelt Santandreu, com a regidor de 

l’Ajuntament de Vilada. 
5.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança municipal de venda no sedentària 

organitzada en mercats de marxants. 

6.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança de Gestió de residus. 
7.- Proposta de modificació dels Estatuts de l’Agencia de Desenvolupament del 

Berguedà. 
8.- Prec i preguntes. 

 
 

 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 4 de març de 2016 i 29 

d’abril de 2016. 
 

 

    AJUNTAMENT 

       DE VILADA 



 

2 

 

 

El Xavier Altadill reitera la seva queixa del redactat col·loquial de les actes. En concret en el 
punt 3 de les preguntes de l’últim ple diu “Concurs substitució Bars”. Creu que hauria de dir 

“Concurs substitució Josep Serra”. 
 

 
Desprès de la votació les actes son  aprovades amb aquest resultat: 

 

ACTA 4 DE MARÇ 2016: UNANIMITAT 
 

ACTA 29 D’ABRIL DE 2016: 
 

 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  3 vots a favor  
CIU     1 vots a favor del SR. Xavier Altadill i el SR. 

Pere Farré diu que no vota perquè no va assistir al Ple. 
 

 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 

 

 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia fins el 22/2016 

 
3.- Informes d’Alcaldia 

 

No n’hi ha. 
 

4.- Presa de possessió del Sr. Joaquim Espelt Santandreu, com a regidor de 
l’Ajuntament de Vilada 

 
 

Atés que per Acord del Ple celebrat en sessió extraordinària de data 29 d’abril de 2016, 

va acordar la presa de coneixement de la renúncia voluntària de Na Sandra Torres Sabata  del 

lloc de Regidora a l’Ajuntament, en compliment de l’article 9.4 del Reial Decret 2586/1986, de 

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals. 

 

L’Ajuntament va sol·licitar a la Junta Electoral General l’enviament de les credencials 

d’en Joaquin Espelt Santandreu, següent en la llista de les eleccions municipals celebrades el 

maig de 2015.  L’Ajuntament va rebre aquestes credencials el dia 30 de maig de 2016, amb n.º 

d’entrada en el Registre General de l’Ajuntament 212. 

 

Per tot això, el Ple d’aquest Ajuntament,  
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ACORDA 

 

Acceptar la presa de possessió d’en Joaquim Espelt Santandreu del càrrec de Regidor 

de l’Ajuntament en substitució de Na Sandra Torres Sabata després de la renúncia voluntària 

d’aquesta. 

 

I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, es pregunta a En Joaquim 

Espelt Santandreu si: 

 

«¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Vilada amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?» (article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 

d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques).  

 

Prometo. 
 
 

 
5.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança municipal de venda no sedentària 

organitzada en mercats de marxants 

 
La Sra. Montserrat Badia Piqué informa que aquesta ordenança va ser aprovada per unanimitat 

al Consell d’Alcaldes del Berguedà i del que es tracta es que s’aprovi per tots els Ajuntament. 
 

El Sr. Pere Farre considera que abans de fer un mercat, el que cal tenir és una zona per ubicar-
lo. Demana si la tenim. 

 

Li diu la Sr. Montserrat Badia que l’aprovació de l’ordenança no comporta la realització del 
mercat; si no tenir la regulació per la seva futura realització. 

 
Considera el Sr. Pere Farré que com que no es té una zona adequada per aquests mercats i allà 

on es posaven no era adequada pel seu perill; en tant en quan no es disposi de l’indret, 

l’ordenança es paper mullat. 
 

La Sra. Carme Cirera diu envers l’espai que se’n disposen de varis com la plaça de l’Ajuntament, 
la plaça dels gronxadors, etc.. 

 

El Sr. Vicenç Massana, a la pregunta de si vol manifestar alguna cosa, diu que, li hagués 
agradat que el que entri en l’ordre del dia del Ple estigues consensual amb l’Equip de Govern. 

No es grat trobar-se un ordre del dia sense saber el que hi va, Per tant votarà en contra. 
 

Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
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GRUP MUNICIPAL CP:  2 VOTS A FAVOR 

GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS EN CONTRA 
CIU:  2 ABSTENCIONS 

 
El resultat de la segona votació: 

 

GRUP MUNICIPAL CP:  2 VOTS A FAVOR 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2 VOTS EN CONTRA 

CIU:  2 ABSTENCIONS 
 

El vot de qualitat de l’Alcaldessa es a favor. 

 
6.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança de Gestió de residus. 

 
 

Informa la Sra. Montserrat Badia que aquesta ordenança és en el mateix sentit que l’anterior. 
També va ser aprovada pel Consell d’Alcaldes. 

 

Demana el Sr. Perer Farre si es farà la recollida porta a porta. 
 

Li contesta negativament la Sra. Montserrat Badia. 
 

El Sr. Pere Farre diu que  no està d’acord amb la distribució dels punts de recollida del poble. 

Opina que aquesta ordenança va encaminada a fer la recollida porta a porta i que si això 
s’acaba fent, a aquell que no se li reculli no se li ha de cobrar. 

 
Li diu la Sra. Montserrat badia que no s’està parlant d’aquest fet, si no que del que es tracta és 

d’aprovar una ordenança general. Es una ordenança que es va aprovar al Consell d’Alcaldes i 
Consell Comarcal, del qual el Sr. Pere Farré també en forma part. 

 

Li diu el Sr. Pere Farre que el Consell d’Alcaldes no es representatiu de tot el poble i que 
conseller comarcal es vetllar pel global de la comarca; però que cada municipi té les seves 

singularitats. 
 

Li diu a Sra. Montserrat Badia que el porta a porta no s’ha plantejat a Vilada. 

 
Demana el Sr. Pere Farré si l’ordenança no va encaminada a aquest servei. 

 
Li contesta negativament la Sra. Montserrat Badia. 

 

La Sra. Carme Cirera diu que, arribat al punt en que es plantegés aquest servei, se’n parlaria.  
 

Sotmesa la proposta a votació a mà alça el resultat és el següent: 
 

GRUP MUNICIPAL CP: 2 VOTS A FAVOR 
 

GRUP MUNICPAL JpV-AM: 2VOTS A FAVOR 

CIU: 2 ABSTENCIONS 
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7.- Proposta de modificació dels Estatuts de l’Agencia de Desenvolupament del 
Berguedà. 

 
S’APROVA PER UNANIMITAT. 

 

 
8.- Prec i preguntes. 

 
 

Obra el punt de precs i preguntes la Sra. Montserrat Badia responent a les del ple anterior: 

 
1.- Retorn de diners per part de la Sra. Emma Badia: Si que els ha retornat. El dia 27 de maig 

5.000 € i el dia 23 de desembre 3.554,67 € 
 

2.- Concurs substitució del Sr. Josep Serra: Els criteris que es van seguir van ser els legals que 
marca la legislació. El tribunal va estar format per la Secretaria de l’Ajuntament, l’administrativa 

de l’Ajuntament i l’alcaldessa. 

 
Opina el Sr. Pere Farre que hi havia un frau de llei perquè no hi havia cap tècnic capacitat per 

valorar els coneixements de la plaça. 
 

El Sr. Pere Farre fa els següents precs i preguntes: 

 
1.- Decrets d’Alcaldia: 

 
1. No entén que es comenci una obra sense tenir el Pla de Seguretat aprovat (Piscina) 

2. Factures mes d’abril: Quant s’aproven les factures, es paguen? Amb quina Carència? 
 

Li respon la Sra. Montse Badia que si, i amb el termini de 15 dies des de data d’aprovació. 

3. Servei Jardineria: entén que es una despesa extra doncs la brigada té capacitat per fer-
ho i material per realitzar-ho. 

Li diu la Sra. Montse Badia que és per descarregar de feina a la brigada (nomes son 2) 
4. Obres de S. Magdalena: Considera vergonyós que s’hagi obligat a renunciar al 

contractista (empresari del poble) que ja tenia adjudicada l’obra i s’hagi contractat a un 

de fora amb l’excusa que s’ha canviat l’obra. 
El Sr. Vicenç Massana diu que un cop revisat el projecte va trucar al bisbat de Solsona i llavors 

es van adreçar al Servei de Patrimoni de la Diputació de Barcelona els quals quant el van 
revisar van dir que no era adequat. Van realitzar un estudi i en base a aquest, van dir les obres 

a fer i el seu valor. D’altra banda no es va obligar a renunciar al contractista del poble; tants 

sols és que Diputació va dir que preferia treballar amb una altra empresa. 
 

Diu el Sr. Perer Farré que, sigui com sigui, les obres que s’havien de fer era apuntalar. I si la 
resta del projecte no era adequat, es podria refer; però la prioritat era la teulada i apuntalar 

(primera fase) 
 

5. Molí del Cavaller: Demana quantes empreses s’han presentat i quin és l’import 

adjudicat. 



 

6 

 

 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que 2 empreses i l’import adjudicat 2.000 €. L’adjudicatari també 
realitza millores i cada desembre es farà una reunió de seguiment. 

6. Liquidació de les obres del magatzem municipal: Demana quines deficiències hi havia 
quan l’obra ja fa un any que està acabada. 

La Sra. Montserrat Badia diu que no les pot concretar ja que el tema l’ha portat el tècnic 
municipal. 

 

La Sra. Carme Cirera diu que era l’acabat de sobre. 
7. Piscina: Diu que ells tenien un pressupost per refer el vas de 60.000 € i que l’equip de 

Govern n’hi ha invertit 100.000 € (partida extra per general teixit industrial que s’ha 
destinat a la piscina). Demana quines obres s’han fet 

Diu la Sra. Montserrat Badia que el 2 de juliol vindrà el Diputat a la inauguració. Aprofita 

l’ocasió per convidar a consistori a les 12.00 hores i li diu al Sr. Pere Farre que ell mateix podrà 
comprovar les obres i el projecte. 

 
 

2.- L’Ajuntament a vulnerat la llei de protecció de dades. Ha fet un enviament massiu a tots els 
veïns amb els noms i cognoms, categories professionals i horaris de treballs de cada dia de la 

setmana dels treballadors del Consultori. Es pregunta; si l’Ajuntament de Berga fes això amb els 

treballadors de l’ambulatori, que farien els sindicats. Entén que el que ha fet l’Ajuntament es 
una manera de fer mobbing al personal del consultori i li sembla vergonyós. El que interessa als 

veïns de Vilada és saber a quina hora poden ser atesos. Aquesta moguda que hi ha hagut es 
per vendre una ampliació de servei (que nos serà tal); entén  que se la podien haver 

estalviat. Demana que si per aquest enviament tenien autorització de l’ICS. 

 
Li respon la Sra. Montserrat Badia que si. Que de la reunió mantinguda amb ells, l’ICS va dir 

que es fes l’enviament. 
 

Demana el Sr. Pere Farré si li van permetre enviar document intern d’ells. 
 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que no es intern i que el servei es públic. 

 
Reitera el SR. Pere Farre que s’incompleix la llei de protecció de dades, ja que el servei públic 

es aquell que diu “seràs ates de tal a qual hora”. 
 

Li diu la Sra. Montserrat Badia que l’escrit és el que posava. I això és el que es va explicar als 

veïns a la reunió que es va fer. 
 

Opina el Sr. Pere Farre que es va fer una reunió per intentar vestir una mentida, ja que la Sra. 
Montserrat Badia es va presentar a la Sra. Medina demanant que es “fotes a fora” a tot el 

personal del Consultori. 

 
Li diu la Sra. Montserrat Badia que això es mentida. Que el que va demanar es perquè 

l’Ajuntament no sabia d’informació del servei. 
 

La Sra. Carme Cirera diu que l’arrel d’aquest tema va sorgir perquè des de l’associació de la gen 
gran es va enviar una carta dient que a partir de maig es començava un horari de tarda i des 

d’aquí l’Ajuntament no es sabia res. 
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Diu el Sr. Pere Farré que això es mentida. Diu que la Sra. Montserrat Badia no ha de dir que fa 
o no amb l’ICS, perquè ho sap perfectament. L’únic que fa es vestir les seves mentides. I pel 

tema del consultori, considera que el que han fet es fer mobbing al personal d’aquest i s’ha 
incomplert la Llei de protecció de dades. Reitera la pregunta de si tenia autorització per repartir 

la carta. 
 

Li respon afirmativament la Sra. Montserrat Badia. 

 
3.- Dona la Benvinguda al Sr. Joaquim i espera que duri mes que els seus companys. 

 
El Sr. Vicenç Massana fa aquests precs i preguntes: 

 

- Informa al Ple que fa una estona ha presentat la seva renuncia a l’equip de Govern 
perquè no es va presentar per fer el ridícul com s’està fent. Creu que un any ja es 

temps suficient per veure com van les coses. 
 

El Sr. Xavier Altadill fa el prec, envers la carta del consultori. Diu que té 11 línies i 10 faltes 
d’ortografia i puntuació. Per la bona imatge de l’Ajuntament demana que es tingui més cura. 

 

 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 19 hores i 35 minuts la Sra. Alcaldessa dona per 

acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 

 

 
 

 
     Vist i plau, 

             L’Alcaldessa 
 

 

 
 

 
 

                      Montserrat Badia Piqué 

 
 

 


