
ACTA  01/2016 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE ORDINARI DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2016. 
 
 
    

 
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Vilada, 
essent les 19:00 hores del dia 4 de març 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 Massana Codina 
Sandra Torres Sabata 
Pere Farré Capel 
Xavier Altadill Peiró 
 
 
Pere Canal Martí 
 

 

 
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 7 de desembre de 2015. 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
3.- Informes d’Alcaldia 
4.- Moció presentada pel Sr. Xavier Altadill, Regidor de l’Ajuntament de Vilada per 
C.D.C. envers el rebuig a la suspensió de la Conselleria d’afers exteriors. 
5.- Moció  presentada pel  Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “En motiu del 75è 
aniversari de l’Assassinat del President Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i 
Memòria Històrica.  
6.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció de Condemna 
del Franquisme i de Suport contra els crims comesos”.     
7.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció municipal 
sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa 
energètica”. 
8.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció de suport a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya”. 
9.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), - Moció de rebuig a 
l’acord comercial  “D’Associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la 
Unió europea i els Estats Units -. 
10.- Precs i preguntes 
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1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta  de la sessió de data 7 de desembre de 2015. 
 
El Xavier Altadill, diu que no està satisfet amb la transcripció que consta en l’acta de les seves 
manifestacions de les mocions que no es van incloure a l’ordre del dia, ni tampoc de la 
transcripció de la meva queixa envers la moció del 9-N. Crec que les transcripcions son 
confuses i no està satisfet. 
 
Li demana la Sra. Alcaldessa en que esta la transcripció confusa i quina esmena hi vol fer 
constar. 
 
Li diu el Sr. Xavier Altadill que, atès que l’acte data de tres mesos no recorda literalment les 
seves manifestacions. També diu que esta en desacord amb el redactat del bloc 4, del punt 8 
de precs i preguntes on es dona resposta a preguntes, concretament “Compliment de la 
Sentencia per part de la Sra. Emma Badia: A dia d’avui s’està intentant desfer l’embolic que va 
fer el Sr. Pere Farré amb el suport els altres complanys, perquè els números no donen”. Opina 
que es un redactat una mica massa col·loquial si es te en compte que es un document oficial 
administratiu. 
 
 
Desprès de la votació l’acta es aprovada amb aquest resultat: 
 
IBI: 
 

Equip de Govern (CP-JpV-AM)  4vots a favor  
CIU     1 vots en contra del SR. Pere Farré perquè creu 

que aquest Ple no s’hagués hagut de celebrar perquè era dia festiu, i una abstenció del Sr. 
Xavier Altadill 

 
 
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia 
 
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia fins el número 04/2016. 
 
 
3.- Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
4.- Moció presentada pel Sr. Xavier Altadill, Regidor de l’Ajuntament de Vilada per 
C.D.C. envers el rebuig a la suspensió de la Conselleria d’afers exteriors. 
 
La Secretària-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. 
 
La Sra. Montserrat Badia Piqué manifesta que, davant l’advertiment de la Secretària, les 
regidores del seu grup, ella mateixa i Carme Cirera Artigas ni participaran, ni debatran ni 
votaran aquesta moció. 
 
La Sra. Sandra Torres,  regidora del grup municipal JpV-AM manifesta que tampoc participarà, 
debatrà ni votarà la moció. 
 
El Sr. Vicenç Massana Codina, primer Tinent d’Alcalde posa a votació la moció als regidors que 
participen en el punt, essent el resultat: 
 
GRUP MUNICIPAL JpV-AM 1 vot a favor del Sr. Vicenç Massana Codina. 
 
CIU:   2 vots a favor dels Srs. Pere Farré Capel i Xavier Altadill Peiró 
 
 
5.- Moció  presentada pel  Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “En motiu del 75è 
aniversari de l’Assassinat del President Lluís Companys i Jover. Justícia Universal i 
Memòria Històrica.  
 
El SR. Vicenç Massana Codina fa l’observació de que aquesta i totes les altres mocions que es 
porten a debatre e aquest Ple siguin penjades a la pàgina WEB municipal per al coneixement de 
tota la ciutadania. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alçada el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL CP:  2 ABSTENCIONS 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 ABSTENCIÓ DE LA REGIDORA SANDRA TORRES I UN VOT A 
FAVOR DEL REGIDOR VICENÇ MASSANA CODINA. 
CIU:  2 VOTS A FAVOR. 
 
 
6.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció de Condemna 
del Franquisme i de Suport contra els crims comesos”. 
 
 
El Sr. Pere Farré comunica que s’absté perquè està en contra del fet que es produeixin víctimes. 
 
La Sra. Carme Cirera diu que el seu grup s’abstindrà perquè també es fa referència al tema de 
l’Argentina i no es disposa de prou informació. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alçada, el resultat és el següent: 
 
GRUP MUNICIPAL CP: 2 ABSTENCIONS 
 
GRUP MUNICPAL JpV-AM: 1 VOT A FAVOR DEL SR. VICENÇS MASSANA CODINA; I UNA 
ABSTENCIÓ DE LA SRA. SANDRA TORRES SABATA. 
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CIU: 1 VOT A FAVOR DEL SR. XAVIER ALTADILL PEIRÓ, I UNA ABSTENCIÓ DEL SR. PERE 
FARRÉ CAPEL. 
 
 
7.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció municipal 
sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa 
energètica”. 
 
La Secretària-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. 
 
 
La Sra. Montserrat Badia Piqué manifesta que, davant l’advertiment de la Secretària, les 
regidores del seu grup, ella mateixa i Carme Cirera Artigas ni participaran, ni debatran ni 
votaran aquesta moció. 
 
La Sra. Sandra Torres Sabata regidora del grup municipal JpV-AM manifesta que tampoc 
participarà, debatrà ni votarà la moció 
 
 
El Sr. Vicenç Massana Codina, primer Tinent d’Alcalde posa a votació la moció als regidors que 
participen en el punt, essent el resultat: 
 
GRUP MUNICIPAL JpV-AM 1 vot a favor del Sr. Vicenç Massana Codina. 
 
CIU:   2 vots a favor dels Srs. Pere Farré Capel i Xavier Altadill Peiró. 
 
 
8.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), “Moció de suport a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya”. 
 
 
La Secretària-Interventora, Montserrat Morera, adverteix que el Tribunal Constitucional va 
admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat i que les normes estan suspeses. A més en 
aquest tema ja hi ha resolució del Tribunal Constitucional. 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. 
 
 
La Sra. Montserrat Badia Piqué manifesta que, davant l’advertiment de la Secretària, les 
regidores del seu grup, ella mateixa i Carme Cirera Artigas ni participaran, ni debatran ni 
votaran aquesta moció. 
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La Sra. Sandra Torres Sabata , regidora del grup municipal JpV-AM manifesta que tampoc 
participarà, debatrà ni votarà la moció. 
 
 
Diu el Sr. Vicenç Massana Codina que la suspensió no vol dir que no es puguin presentar a 
debatre i votar en un Ple. 
 
El Sr. Xavier Altadill Peiró,  diu que fa tres mesos no; però ara sí, la Fiscalia a instant a 
investigar diversos Ajuntaments i es va resoldre que allà no havia passat res.  
 
El Sr. Vicenç Massana Codina, primer Tinent d’Alcalde posa a votació la moció als regidors que 
participen en el punt, essent el resultat: 
 
GRUP MUNICIPAL JpV-AM 1 vot a favor del Sr. Vicenç Massana Codina. 
 
CIU:   2 vots a favor dels Srs. Pere Farré Capel i Xavier Altadill Peiró. 
 
 
 
9.- Moció presentada pel Sr. Vicenç Massana en nom de (JpV), - Moció de rebuig a 
l’acord comercial  “D’Associació transatlàntica per al comerç i la inversió” entre la 
Unió europea i els Estats Units -. 
 
 
El Sr. Xavier Altadill Peiró,  diu que el document està en fase de redacció. Nomes s’han conegut 
algunes de les seves parts. I que s’acusa d’obscurantisme als redactors. Curiosament nomes es 
filtra la informació negativa i no se sap si n’hi ha de positiva. Per nosaltres això ens sembla un 
contrasentit. Per tant com que el document no esta acabat, no es conegut al cent per cent i 
com que les filtracions que hi ha hagut son de dubtosa fiabilitat, s’abstindran. 
 
La Sra. Montserrat Badia Piqué, diu que el seu grup també s’abstindrà perquè no es te la 
documentació complerta. 
 
La Sra. Carme Cirera considera que aquests temes no són de competència municipal. 
 
El Sr. Vicenç Massana Codina diu que sí que tenen un valor de política de suport. 
 
Sotmesa la proposta a votació a mà alçada el resultat és el següent: 
  

- CP: Carme Cirera i Montserrat Badia, 2 ABSTENCIONS 
- JpV-AM: Vicenç Massana, 1 VOT A FAVOR; Sandra Torres 

Sabata, ABSTENCIO 
- CIU: DOS ABSTENCIONS. 

 
 
10.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Pere Farré fa aquests precs i preguntes: 
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1.- Fent referència al Ple del 7 de desembre de 2015, considera que no es van contestar les 
preguntes i reitera la pregunta: La senyora Emma Badia a retornat tots els diners? 
 
2.- En relació al pagament de les petites factures, entén que fins no es van pagar perquè no hi 
havia signatura, no se’n van pagar cap. 
 
3.- Concurs substitució Bars: Voldria saber qui ha estat el Tribunal i quins criteris s’han seguit. 
 
Comunica la Sra. Montserrat Badia Piqué que aquestes preguntes seran contestades al proper 
Ple Ordinari. 
 
Li recorda el Sr. Pere Farré que la pregunta envers l’Emma ja va ser feta al Ple de l’octubre del 
2015. 
 
Li diu la Sra. Montserrat Badia Piqué que com a regidor de l’ajuntament pot venir a consultar 
l’expedient i li reitera que la contesta serà en el proper Ple. 
 
El SR. Vicenç Massana Codina, envers el Decret 02/2016 de convocatòria de les Bases de la 
substitució del Bars, informa que el seu grup no hi té res a dir. I envers la pregunta del 
Tribunal, aquest estava format per la Sra. Montserrat Badia Piqué, Montserrat Morera Camprubí 
i Montserrat Valls Escayol. Aquesta composició també està a les bases. Envers els criteris diu 
que els desconeix. 
 
La Sra., Montserrat Badia Piqué, reitera que la resposta en el proper Ple. I adreçant-se al Sr. 
Vicenç Massana li diu que en les bases ell també hi era, a l’igual que en algunes entrevistes a 
les quals també hi va participar. 
 
Li diu el Sr. Vicenç Massana, que segons les bases ell no estava al Tribunal. 
 
 
Sense cap altre tema per tractar,  quan són les 19 hores i 24 minuts la Sra. Alcaldessa dona per 
acabada la sessió, quin contingut, com a secretària certifico. 
 
 
 
 
 

     Vist i plau, 
                  L’Alcaldessa 

 
 
 
 
 
 

 
                      Montserrat Badia Piqué 
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