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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 03/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 2 de març de 2010 
Horari : de 20,01 hores del 2-3-2010 a 00,25 hores del 3-2-2010 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinària i extraordinària de data 19 de gener de 2010. Ambdues actes s’han aprovat per 
assentiment. 
 
I. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LA VIA PÚBL ICA  
 
El text del dictamen que finalment se sotmet a votació és el següent: 
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Atès que s’estima convenient celebrar un contracte administratiu per a la gestió 

indirecta, per concessió administrativa, del servei públic municipal de neteja de la via pública 
de Vilafranca del Penedès. 

Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, així com el plec 
de prescripcions tècniques, i que existeix consignació pressupostària suficient i adequada per al 
finançament del contracte. 

Atès que el contracte s’ha de licitar per procediment obert i amb la selecció de l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic. 

Atès que la competència per a contractar la gestió del servei públic, tenint en compte la 
seva durada i import, correspon a aquest Ple Municipal. 
 

Atès que s’ha confeccionat l’expedient de contractació adient, s’ 
ACORDA: 

 
1.   Aprovar l’expedient de contractació administrativa de la gestió indirecta, per 

concessió administrativa, del servei públic municipal de neteja de la via pública de Vilafranca 
del Penedès.  La durada del contracte a què es refereix aquest plec serà de tres anys.  
Tanmateix, podrà ser objecte de pròrrogues anuals, de forma que amb inclusió de les possibles 
pròrrogues la durada del contracte no excedirà en cap cas dels sis anys. 

2. El preu màxim del contracte, per al termini de tres anys i sens perjudici de les 
possibles actualitzacions segons el plec de condicions, és de 4.200.000 euros, IVA al 7% inclòs, 
i de 3.925.233,60 euros IVA a part. L’import màxim per a la primera anualitat serà d’ 
1.400.000,00 euros (IVA del 7% inclòs). 

3. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i amb la selecció 
de l’oferta més avantatjosa, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec 
de prescripcions tècniques, els qual es consideren part integrant del contracte.  Es disposa 
l’obertura del procediment de contractació i la licitació serà anunciada en el Butlletí Oficial de 
la província (BOP), i en el perfil del contractant. 

4.  Aprovar la despesa corresponent, d’import màxim durant el primer any d’ 
1.400.000 euros (IVA al 7% inclòs) amb càrrec a la partida 5.44202.22700 del pressupost de la 
corporació. 

5. Delegar en la Junta de Govern Local l’exercici de determinades potestats de 
l’òrgan de contractació en relació al contracte administratiu a què es refereix aquest acord.  
En aquest sentit, i seguint el procediment legalment establert, la Junta de Govern Local 
adoptarà les decisions adients en matèria d’interpretació del contracte i de modificacions que 
no tinguin caràcter substancial, essent en tot cas substancials les modificacions que comportin, 
en termes anuals, un increment de la retribució de l’empresa concessionària superior al 8%. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat amb 9 vots a favor (grups de CiU i del PP), 1 en contra (ICV-
EUiA) i 11 abstencions (grups Socialista, de la CUP i d’ERC). 
 
Es fa constar que el dictamen inicial preveia que es delegués també, en la Junta de Govern, la 
potestat de decidir sobre la procedència o no de les possibles pròrrogues de la concessió. 
Finalment, però, no es porta a terme la delegació d’aquesta potestat, tal com ha demanat en 
esmena verbal el grup del PP, esmena que indicava que l’assumpte era prou important perquè 
l’estudiés el ple, i que ha estat acceptada pel Govern. 
 
Aureli Ruiz (equip de govern) recorda que el contracte actual acaba el mes de setembre proper, i 
que ja es va decidir no prorrogar-lo, ateses les mancances observades, i convocar una nova 
licitació. Ara s’obre el camí per a una nova adjudicació, i es pretén millorar el servei corregint 
insuficiències que l’experiència ha acreditat, i incrementant el control i les inspeccions. Ruiz 
afirma que, respecte als plecs tramesos als grups, finalment i recollint algunes demandes de 
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grups municipals s’hi faran correccions puntuals (es parlarà de persones amb diversitat 
funcional, i es valoraran els possibles compromisos de les empreses pel que fa a disposar d’un 
magatzem de recollida i classificació de trastos i de comprar els materials i productes a 
Vilafranca i comarca, en la mesura que sigui viable). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que el servei és important i que cal millorar-lo, i jutja 
positius els canvis de darrera hora quant a integració de certs col·lectius i 
“mediambientalització”, com positiu és també que el plec estableixi plànols i itineraris concret a 
efectes de control. El cost pot arribar a 1,4 milions d’euros anuals, la qual cosa suposa un 
increment de la despesa corrent de 300.000 euros; això ens ha de fer pensar si realment el servei 
millorarà, o bé si són estudiables altres opcions com la gestió municipal directa a través d’una 
empresa de serveis urbans. ICV-EUiA ha demanat en diferents ocasions les dades del servei 
actual sobre costos del personal de gerència i del personal de carrer, i sobre efectius de personal 
en cada situació; la petició d’informació no ha estat atesa, i per això proposa deixar el dictamen 
sobre la taula a l’espera de disposar de totes les dades, tenint en compte que tenim un cert temps 
de marge. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que cal millorar el servei, i que les dades facilitades fins ara no 
garanteixen que aquesta millora tindrà lloc. S’ignora si els controls seran suficients, i ERC 
s’abstindrà perquè no està en condicions de valorar si la proposta final esdevé o no satisfactòria 
per a la millor prestació del servei. 
 
Josep Ramon (PP) demana que no es delegui en la Junta de Govern la decisió sobre les 
pròrrogues del contracte (la petició s’accepta pel Govern). El cost augmenta 300.000 euros, i a 
la vista de l’experiència caldria que el control de l’activitat fos efectiu. A més, les exigències 
que conté el plec, sobre tot quant a persones amb discapacitats, sembla que apunten a l’elecció 
d’una fundació determinada, i demana que si es confirma la identitat de l’empresa (social) 
l’elecció no provoqui una relaxació de les necessitats de control i de sanció quan calgui. El preu 
del contracte ha de ser raonable, de forma que després no s’hagin d’acordar modificacions per 
tal d’ajustar en el fons el preu. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que la gent es queixa del servei de neteja, i que ha de ser la 
ciutadania la que en gran mesura fiscalitzi la gestió. L’aposta de la CUP és la de la 
municipalització del servei, cap a la qual s’ha d’anar tendint (no s’hi ha de perdre diners amb 
una bona gestió). D’altra banda, ha d’existir una comissió de seguiment, amb presència de 
veïns, grups municipals i tècnics. A parer de Navarro, és bo convocar concursos a mida si es 
tracta d’afavorir empreses socials, i beneficiar també en matèria de compres les empreses locals. 
Si no existeix un compromís clar cap a la municipalització i la constitució d’una comissió de 
seguiment, el seu grup s’abstindrà. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que diferents grups han expressats dubtes, per la qual 
cosa seria bo retirar el dictamen fins al seu aclariment. En els darrers mesos el servei s’ha 
degradat, potser perquè la concessionària pot no guanyar diners, o tal vegada per manca de 
suficients controls. El preu d’1,4 milions és similar a l’actual, tenint present que aquest s’ha 
ampliat recentment, i en aquestes condicions és dubtós que el servei pugui millorar i que puguin 
existir controls i sancions eficients. En definitiva, la previsió econòmica és curta, i no és clar 
que amb aquesta quantitat es pugui assegurar la millora del servei. 
 
Aureli Ruiz (equip de Govern) manifesta que l’assumpte s’ha tractat en dues ocasions en 
comissió informativa, amb la presència del Cap del Servei, i que creu recordar que la pregunta 
feta per Bernat Villarroya va ser contestada, si més no en termes aproximats. És difícil saber el 
cost del servei, perquè depèn de la qualitat desitjada.  El plec parteix d’un preu que sigui atractiu 
per a diferents empreses, encara que les ofertes han d’anar a la baixa, i Ruiz admet que el preu 
no és gaire alt, i que una millora molt substancial potser requeriria una dotació econòmica més 
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elevada. Afirma que el plec preveu sistemes de control, perquè entre altres mesures un 
representant de l’empresa haurà de ser accessible sempre a les nostres mateixes instal·lacions. 
CiU està bastant en la línia de la municipalització del servei, però ara aquesta no és possible 
(problemes d’estructura, de magatzem, de personal, de material...) sense assumir una càrrega 
econòmica important. Recorda que el preu teòric anual de la concessió fins ara era d’1,1 
milions, però que es va haver d’augmentar fa poc per a poder netejar les zones de nova 
urbanització. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma compartir determinats criteris com les polítiques de medi 
ambient, l’atenció a tots els barris, el foment de l’economia social, etc. Però les seves preguntes 
no apuntaven al cost futur del servei, sinó als costos actuals detallats. S’ha preguntat 
repetidament i no s’ha contestat, i convé aclarir-ho per a tenir tots els elements de judici 
necessaris. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) constata que el model proposat és compartit, si bé el servei s’ha 
de millorar. L’increment de preu ja acordat fa poc responia, com ha reconegut Aureli Ruiz, a 
l’increment de les zones que s’havien de netejar; per tant, la nova contractació no planteja 
gairebé cap mena d’increment de preu, i així és dubtós que aquesta millora es pugui produir. 
S’ignora com es controlarà plenament la gestió. 
 
II. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2010 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

PRIMER: Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2010, 
integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç 
i Turisme, Organisme Autònom Local Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, 
Societat Serveis de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa 
Municipal d'Aigües de Vilafranca SA, Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del 
Penedès SL i Entitat Pública Empresarial Local Escola Municipal de Música Maria Dolors 
Calvet, amb el detall següent: 
 

• GENERAL CONSOLIDAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  18.838.113,05 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  15.876.617,77 
Cap. 3  Despeses financeres.........................................................  742.356,08 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  5.192.284,84 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  8.008.137,68 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  400.000,00 
Cap. 8  Actius financers ...............................................................  12,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  1.993.097,00 

TOTAL DESPESES           51.050.618,42 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Impostos directes .............................................................  16.053.810,00 
Cap. 2  Impostos indirectes..........................................................  1.114.010,00 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  14.201.923,91 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  11.401.999,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  1.097.534,51 
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2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions reals ............................................  160.000,00 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  1.744.311,00 
Cap. 8  Actius financers ...............................................................  18,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  5.277.012,00 

 TOTAL INGRESSOS           51.050.618,42 
 

• ENTITAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  15.544.562,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  10.900.750,00 
Cap. 3  Despeses financeres.........................................................  628.600,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  8.142.805,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  5.260.417,00 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  735.900,00 
Cap. 8  Actius financers ...............................................................  12,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  1.983.785,00 

 TOTAL DESPESES           43.196.831,00 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Impostos directes .............................................................  16.053.810,00 
Cap. 2  Impostos indirectes..........................................................  1.114.010,00 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  8.140.142,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  11.016.524,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  876.016,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions reals ............................................  0,00 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  1.744.311,00 
Cap. 8  Actius financers ...............................................................  18,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  4.252.000,00 

TOTAL INGRESSOS           43.196.831,00 
 

• PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  305.994,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  772.300,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  83.396,00 

TOTAL DESPESES             1.161.690,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  47.049,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  1.107.601,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  7.040,00 

TOTAL INGRESSOS           1.161.690,00 
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• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  203.693,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  448.900,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  40.000,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  24.900,00 

TOTAL DESPESES              717.493,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  171.156,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  516.709,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  4.728,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  24.900,00 

TOTAL INGRESSOS      717.493,00  
 

• ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses corrents en béns i serveis..................................  7.427,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  45.128,00 

TOTAL DESPESES      52.555,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  52.549,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  6,00 

TOTAL INGRESSOS       52.555,00 
 
 
 

• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  137.590,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  308.327,00 
Cap. 3  Despeses financeres.........................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  225.000,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  12,00 

TOTAL DESPESES              671.169,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  67.000,00 
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Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  379.151,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  225.000,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  12,00 

TOTAL INGRESSOS                671.169,00 
 

• SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIÓ SL 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  839.323,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  327.297,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  86.000,00 

TOTAL DESPESES  1.252.620,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  424.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  741.730,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  890,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital.................................................  86.000,00 

TOTAL INGRESSOS  1.252.620,00 
 

• SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS SL 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  216.450,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  48.550,00   

TOTAL DESPESES                265.000,00 
 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  264.500,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  500,00 

TOTAL INGRESSOS    265.000,00 
 

• EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES DE VILAFRANCA SA 
 
 ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  959.943,05 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  2.946.888,77 
Cap. 3  Despeses financeres.........................................................  34.151,08 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  26.422,84 
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2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  1.161.497,68 

TOTAL DESPESES  5.128.903,42 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  5.112.576,91 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  16.326,51 

TOTAL INGRESSOS  5.128.903,42 
 
.   SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS SL 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  174.958,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  75.678,00 
Cap. 3  Despeses financeres.........................................................  79.365,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  1.240.323,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  9.300,00 

TOTAL DESPESES  1.579.624,00 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  20.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  182.608,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  192.016,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  160.000,00 
Cap. 9  Passius financers .............................................................  1.025.000,00 

TOTAL INGRESSOS             1.579.624,00  
 
.   EPEL ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MARIA DOLORS CALVET 
 
C) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  455.600,00 
Cap. 2  Despeses corrents en béns i serveis.................................  40.500,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ...............................................................  10.000,00 

TOTAL DESPESES  506.100,00 
 
D) ESTAT D’INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3  Taxes, preus públics i altres ingressos ............................  220.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  286.094,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  6,00 

TOTAL INGRESSOS    506.100,00  
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                TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
 
2.32501.41000 Ajuntament a OAL Torras i Bages ................................  52.549,00 
2.33504.41000 Ajuntament a P.M. Teatre Cal Bolet .............................  361.151,00 
2.34101.41000 Ajuntament a P.M. Esports ...........................................  1.086.589,00 
6.43201.41000 Ajuntament a P.M. Comerç i Turisme...........................  459.171,00 
3.15201.44400 Ajuntament a SMHVP SL ..............................................  60.000,00 
3.15201.44401 Ajuntament a SMHVP SL ..............................................  57.683,00 
4.49101.44400 Ajuntament a SERCOM SL ...........................................  677.730,00 
5.44300 44400 Ajuntament a SOVIPAR SL ...........................................  264.500,00 
2.33010.44900 Ajuntament a EPEL Escola Música ..............................  126.094,00 
TOTAL transferències corrents internes ................................................   3.145.467,00 
 
2.33504 71000 Ajuntament a P.M. Teatre Cal Bolet .............................  225.000,00 
6.43201.71000 Ajuntament a P.M. Comerç i Turisme...........................  24.900,00 
4.49101 74400 Ajuntament a SERCOM SL ...........................................  86.000,00 
TOTAL transferències de capital internes .............................................     335.900,00 
  
             SEGON: Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat 
Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Local 
Torras i Bages i Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet tal i com han estat redactades per la 
Intervenció General. 
              TERCER: Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les 
diferents places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà 
objecte de  publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les 
retribucions bàsiques i complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local 
a partir del dia 1 de gener de 2010, en els termes resultants de la relació incorporada a 
l’expedient del Pressupost.  
             QUART: Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electes de la 
Corporació, amb efectes d’1 de gener de 2010 s’aplicaran les mateixes quantitats vigents de 
l’any 2009. Respecte de les subvencions a favor dels grups municipals per a l’any 2010, la seva 
quantia serà l’establerta també pel mateix període del 2009. 
                 CINQUÈ: Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament 
el Pressupost si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 8 vots a favor (CiU) i 13 abstencions (resta de grups). 
 
El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz, recorda que els ingressos i les despeses totals han de 
coincidir, de forma que la minva d’ingressos condiciona la despesa. Arran de la crisi i la 
disminució de les transferències d’altres Administracions (les de l’Estat s’abaixen un milió 
d’euros), les quals també pateixen la crisi, els ingressos baixaran, i s’ha optat per calcular-los de 
manera realista i ajustada. Això condiciona la despesa i, malgrat que s’ha mirat de compensar 
amb la dedicació dels fons estatals FEOSL a despesa social i a inversions, la despesa finalment 
se’n ressent, i el muntant del pressupost baixa una mica en termes absoluts. 
 
Ruiz esmenta que per a finançar les inversions s’apel·la més al crèdit, i així assolim 
l’endeutament més alt de la història i ens veiem abocats a aprovar en aquest mateix ple un pla 
econòmic que prevegi com farem front al deute en els propers anys. Encara que 
comparativament el nostre deute no és massa alt, l’incrementem en termes racionals i basats en 
criteris tècnics, sense assumir nivells de deute massa perillosos.  
 



 10 

La minva d’ingressos, explica Aureli Ruiz, determina una contenció de la despesa corrent, i 
l’establiment de prioritats de despesa. Es prioritzen mesures per fer front a la crisi i, en aquest 
sentit, l’acció social s’incrementa en 600.000 euros, i es preveuen mesures adients quant a 
educació, habitatge, joventut, ocupació i formació, etc. Arran de converses amb els grups 
municipals, s’ha donat prioritats a accions en habitatge i ocupació (al marge de les subvencions, 
la despesa en ocupació per recursos propis és la més alta de l’Ajuntament al llarg dels anys); la 
plantilla de personal es congela, tret pel que fa a polítiques socials, i s’aposta per no disminuir la 
qualitat d’alguns serveis com comerç, televisió i altres. Quant a inversions, s’han hagut 
d’assumir compromisos com els de la llei de barris per a l’Espirall (3 milions d’euros), i això 
condiciona les altres inversions, i cal recordar que el Govern s’ha avançat al pressupost 
destinant fons estatals FEOSL a inversions ja parlades prèviament i que a més generen ocupació 
(vestidors del camp de futbol, llar Lola Anglada, escola de música, supressió de barreres, xarxa 
wifi, etc.). També pel que fa a inversions, es mantenen els compromisos amb el VINSEUM, 
s’aposta per la reposició i la conservació d’equipaments i infraestructures (els equipaments 
existents s’han de mantenir en bones condicions), es destina un milió d’euros a la rehabilitació 
d’habitatges i es fomenta la participació en destinar 0,5 milions d’euros a inversions acordades 
prèvia participació ciutadana. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que Vilafranca pateix la crisi general, la qual no es pot 
resoldre des de l’Ajuntament, però cal que aquest adopti mesures per a fer-hi front; per això, el 
pressupost ja hauria d’estar aprovat amb anterioritat i, si tirem enrere, les decisions s’havien 
d’haver adoptat fa un any i mig, de forma que anem tard. Villarroya recorda que l’any passat ja 
hi va haver una taula de pressupostos, de la que en van sortir mesures molt similars a les que 
s’aprovaran aquest any. El seu grup no entén perquè l’any passat altres grups ho van rebutjar i el 
pressupost no es va poder aprovar. Per sort aquesta actitud no s’ha repetit i els sis grups 
municipals han parlat constructivament sobre què es pot fer (agraeix l’esforç de tothom i del 
regidor d’Hisenda) i, malgrat els desacords, s’han assolit consensos en matèries bàsiques 
(ocupació, formació, habitatge, polítiques socials, etc.). ICV ha plantejat necessitats immediates 
que en bona part s’han recollit: 1 milió d’euros per rehabilitació d’habitatges (imatge urbana, 
nous habitatges, ocupació i formació), reforç dels serveis socials per a fer front a les llistes 
d’espera, unificació de serveis i finestreta única en ocupació, millora de l’oferta de cursos de 
formació, minideixalleria, banca ètica, eficiència energètica, etc. ICV no s’oposa al pressupost, 
perquè s’ha de garantir el funcionament ordinari de l’Ajuntament . Més discrepàncies hi ha 
quant a inversions, i en aquest apartat el seu grup no ha aconseguit, com caldria, que es fessin 
els tràmits per elaborar el projecte de residència d’avis a l’antiga seu de l’INCAVI (ni tan sols 
s’han obert els estudis previs presentats), i per a cercar finançament adreçat al funcionament 
d’aquest servei tan necessari. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ha existit diàleg i que s’ha avançat en temes bàsics (crisi i 
ocupació, serveis socials, etc.), felicitant-se perquè es pugui arribar a l’aprovació del pressupost; 
ERC hi ha col·laborat, com també ho va fer durant el govern anterior, perquè el seu partit aposta 
per una línia d’acords raonables. També hi ha peròs, i és que diferents punts pactats amb 
anterioritat no s’han executat. Allò que es pacta s’ha de complir, i fa un toc d’atenció al Govern 
actual, perquè diferents compromisos perfectament viables no s’han atès, o presenten retards no 
justificats. El Govern ha de posar, a parer de Quelart, una marxa més. A tall d’exemple, 
preocupa que no estigui clara la construcció de l’aparcament de l’Espirall complet, ni la 
urbanització unitària i també completa de la plaça del damunt. 
 
Josep Ramon (PP) admet que ha existit diàleg, i que el PP hi ha participat i ha estat obert als 
acords (reforç de serveis socials, aliments per a persones sense recursos - servei que hauria de 
ser gratuït i no de pagament parcial com demana ERC -, serveis d’àpats, escola inclusiva, ajuts 
per habitatges i rehabilitació d’aquests, etc.). En matèria de serveis socials, caldria emetre i 
explicar un informe mensual, expressant també les denegacions d’ajuts i les seves causes amb 
vista a corregir possibles disfuncions; també cal pagar puntualment i en un termini màxim de 
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dos mesos a proveïdors i contractistes, agilitar els tràmits de les llicències, oferir una bona 
formació i fer una constant avaluació dels resultats. Crida l’atenció sobre el Vinseum, perquè si 
les transferències corrents disminueixen potser caldrà reduir la plantilla i, finalment, quant a la 
partida d’inversions de 500.000 euros a decidir prèvia participació, afirma que no és lògic que la 
destinació final d’un import tan alt l’acabi decidint en la pràctica un nombre molt reduït de 
persones. 
 
Xavier Navarro (CUP), després d’apostar per la municipalitació de serveis i per la participació 
ciutadana, destaca que els diferents grups han treballat i han fet aportacions al pressupost. A 
parer seu, no és temps d’inversions en pedra, sinó d’afrontar els problemes ciutadans. Navarro 
fa un repàs dels diferents problemes treballats (habitatge, serveis socials, ocupació, formació, 
etc.) i destaca que s’han pogut preveure partides per a cobrir parcialment objectius plantejats per 
la CUP des de 2003: recollida selectiva de residus, carrils bici (un de garantit), pressupostos 
participatius, protecció del patrimoni arqueològic, etc. Serà possible avançar en habitatge d’ús 
social, en l’oficina municipal de treball, en l’escola inclusiva, en les llistes d’esperes de serveis 
socials i altres matèries. A parer de Navarro, s’han posat les bases d’un nou model de 
pressupost, però s’abstindrà perquè encara hi ha dubtes, hi ha poca participació i no s’ha admès 
la necessària reducció de retribucions dels regidors per donar exemple. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que no és admissible, en una situació de crisi com 
l’actual, que el pressupost s’aprovi en el mes de març. 
 
Recorda Romero que va costar que es trametés als grups una proposta de pressupost. Va ser el 
ple extraordinari instat pel grup Socialista en el mes de gener el que va forçar a tractar els 
problemes més urgents (habitatge, serveis socials, ocupació, etc.). S’ha creat arran del ple 
extraordinari una mesa anticrisi, i es va crear també una mesa de partits sobre el pressupost, 
malgrat les reticències del Govern. Finalment, tot i que tard, s’ha pogut disposar d’un pressupost 
per a fer front a les necessitats socials més urgents, amb la participació dels diferents grups 
municipals. De fet, ja al 2009 calia haver concertat diferents polítiques contra la crisi, però CiU, 
llavors a l’oposició, s’hi va negar. 
 
En Serveis a les Persones, cal ampliar els equips de Serveis Socials, i reforçar els ajuts escolars i 
els serveis d’àpats per a les persones necessitades. En habitatge, cal fomentar la rehabilitació 
(creació de nous habitatges i ocupació) i fer front a problemes com l’impagament de lloguers i 
hipoteques i, en ocupació i formació, garantir els itineraris i les activitats. 
 
Francisco Romero destaca que s’ha pogut parlar d’aquests assumptes i fer alguns avenços, però 
el pressupost municipal és molt més que tot això. Cal prendre mesures sobre inversions, nous 
equipaments i infraestructures, serveis, etc. i plantejar-se el model de ciutat (llei de barris, 
equipaments, llars d’infants...). S’observa amb preocupació que el Govern municipal de CiU 
defuig d’aquesta anàlisi, i no presenta cap model global ni planifica. Per exemple, no es tira 
endavant la llar d’infants de les Clotes, ni la millora del carrer Sant Pere, ni la residència d’avis 
del carrer d’Amàlia, ni la nova biblioteca. El grup Socialista s’abstindrà, perquè si bé s’ha parlat 
de la crisi no es planteja un pressupost de veritat, que vagi més enllà de la gestió del dia a dia i 
entomi el repte del model de Vilafranca. 
 
Aureli Ruiz (CiU i equip de govern) afirma que el Govern ha comès errors d’estratègia perquè 
és nou. El govern el formen poques persones, i cal incrementar el diàleg. Caldrà fer un 
seguiment de la situació econòmica, i parlar a fons de les inversions. Ell pensa que s’ha de dir sí 
a la llar de les Clotes, a llars als altres barris i a nous equipaments, però cal estudiar allò que és 
possible i viable. Agraeix la tasca de tots els grups, però recorda que quan es planteja una nova 
inversió cal indicar quina és la forma de finançar-la. 
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Josep Quelart (ERC), sobre l’economat o servei d’aliments esmentat per Josep Ramon, recorda 
que Càritas ja té un servei gratuït, i que ERC ha plantejat un altre servei diferent per a persones 
amb situacions no tan límits que poguessin pagar una part del cost. ERC ha pogut tirar endavant 
18 de les seves propostes. Sobre ocupació, la seva postura consisteix en què la formació ha 
d’incidir en els sectors d’activitat amb més demanda, i s’ha lluitat per la xarxa wifi perquè cal 
garantir l’accés de la gent a internet, sobretot per a la recerca de feina i per a la gent gran. 
També ERC ha apostat per una nova biblioteca comarcal, valorant el cost d’oportunitat de no 
tenir-ne. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) rebutja l’argument d’Aureli Ruiz sobre els errors comesos 
per manca d’experiència, perquè algun membre del govern és regidor des del 2003, i el 
problema rau en les maneres de fer política. El PSC col·labora en l’aprovació del pressupost per 
responsabilitat i pel bé de la ciutadania, en una mostra de mà estesa que CiU no va tenir quan 
era a l’oposició, perquè sempre va votar en contra del pressupost. 
 
L’alcalde Pere Regull, per acabar, felicita tots els grups perquè l’entesa ha estat possible en allò 
que era necessari, malgrat les discrepàncies. 
 
 
III. OPERACIÓ DE CRÈDIT PER AL FINANÇAMENT D’INVERS IONS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ TRES-CENTS 
TRENTA-SIS MIL EUROS (1.336.000,00 €) amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris 
per al finançament dels projectes d’inversió que figuren en el pressupost municipal de l’exercici 
de 2010. 

SEGON: Facultar la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la Diputació de 
Barcelona el conveni regulador del programa Crèdit Local per a l’obtenció d’un préstec 
d’import  d’1.336.000,00 €. 

TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d’interès del 
mateix préstec, amb càrrec al programa Crèdit Local i sotmès a les condicions que imposen les 
normes reguladores. 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de la 
Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona gestioni 
necessita autorització. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz afirma que aquest crèdit, ja habitual, té molt bones condicions 
tenint en compte la subvenció existent. S’ha demanat el màxim possible, però caldrà sol·licitar 
altres crèdits a altres entitats per a complir les previsions del pressupost. 
 
 
IV. PLA ECONÒMIC I FINANCER  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 L’article 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària , 
estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària que 
preveu l’article 19 d’aquesta Llei estan obligades a elaborar en el termini dels tres mesos següents 
a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic i financer a 
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mitjà termini per a la correcció. Aquest pla ha de ser sotmès a l’aprovació del Ple de la 
corporació. 
 L’article 10.1 de l’ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals, estableix que els ens locals inclosos en l’àmbit subjectiu definit a 
l’article 111 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que hagin incomplert 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el moment de l’aprovació o liquidació del pressupost o de 
l’aprovació del compte general, han de trametre el pla econòmic i financer previst a l’article 22 de 
la Llei general d’estabilitat pressupostària, en el termini màxim de quinze dies des de l’acord 
plenari, al Departament d’Economia i Finances per a la seva aprovació. 
 El pla ha de preveure assolir l’objectiu d’estabilitat pressupostària en un termini no 
superior a 3 exercicis com a condició per a la seva aprovació. El termini màxim es computa a 
partir del 31 de desembre de l’exercici en curs. 
 L’aprovació per acord plenari del pla s’ha d’acreditar mitjançant la tramesa de la 
documentació que s’assenyala a continuació, d’acord amb les especificacions i el format que es 
detallen als annexos d’aquesta Ordre: 

a) Model PR-0. Dades generals. 
b) Model PR-1.2. Previsions d’ingressos i despeses. Dades consolidades del grup integrat 

per l’ens local i els ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de 
mercat. Aquest document ha de detallar les dades relatives a la darrera liquidació 
pressupostària aprovada i les previsions d’ingressos i despeses per als propers exercicis. 

c) Memòria del president o de la presidenta de l’ens local relativa a les hipòtesis utilitzades 
en l’elaboració de les previsions d’ingressos i despeses. 

 En relació al projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
per al 2010, l’informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, elaborat per la 
Intervenció General, conclou que es produeix una situació de necessitat de finançament en termes 
del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals en el grup municipal format per 
l’ajuntament i els seus ens dependents que no es financen majoritàriament amb ingressos de 
mercat. 
 
 Per tot l’exposat, s’acorda: 
 Aprovar el pla econòmic i financer consolidat pel període 2011-2013 a l’efecte d’assolir, a 
la seva finalització, el principi d’estabilitat pressupostària.  
Les estimacions d’ingressos i despeses amb una projecció temporal màxima de tres anys, comptats 
a partir de l’inici de l’any següent a aquell en què es posa de manifest el desequilibri, són les 
següents: 
 
Estat d’ingressos  
  2010 2011 2012 2013 

1 Cap. 1    Impostos directes 16.053.810 16.695.962 17.363.801 18.058.353 
2 Cap. 2    Impostos indirectes 1.114.010 1.114.010 1.114.010 1.114.010 
3 Cap. 3    Taxes,preus públics i 

altres ingressos 
8.849.347 9.203.321 9.571.454 9.954.312 

4 Detall del capítol 3: contribucions 
espec. i quotes d’urbanització 

    

5 Cap. 4    Transferències corrents 11.177.074 11.114.711 11.114.711 11.114.711 
6 Cap. 5    Ingressos patrimonials 889.186 889.180 758.615 758.615 
7 Ingressos per op. corrents 

(1+2+3+5+6) 
38.083.427 39.017.185 39.922.591 41.000.001 

8 Cap. 6    Alienació d’inversions 
reals 

    

9 Cap. 7    Transferències de capital 1.830.311 900.000 900.000  
10 Cap. 8    Actius financers 18    
11 Cap. 9    Passius financers 4.252.012 3.000.000 2.700.000 2.492.744 
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Estat de despeses  
  2010 2011 2012 2013 
12 Cap. 1    Despeses de personal 17.247.612 17.592.564 17.944.416 18.303.304 
13 Cap. 2    Despeses corrents en béns 

i serveis 
12.813.551 12.941.687 13.071.103 13.201.814 

14 Cap. 3    Despeses financeres 628.840 665.757 603.922 612.823 
15 Cap. 4    Transferències corrents 5.409.639 5.463.735 5.518.373 5.573.556 
16 Despeses per operacions corrents 

(12+13+14+15) 
36.099.642 36.663.743 37.137.813 37.691.498 

17 Cap. 6    Inversions reals 5.596.317 3.500.000 3.500.000 2.683.957 
18 Cap. 7    Transferències de capital 486.000 450.000 450.000 450.000 
19 Cap. 8    Actius financers 12    
20 Cap. 9    Passius financers 1.983.797 2.303.442 2.434.777 2.667.290 

 
Superàvit / dèficit no financer 
21 Superàvit (+) / dèficit (-) no financer 

(7+8+9-16-17-18) 
-

2.268.221 
-696.558 -265.223 174.546 

 
 Quan l’Ajuntament hagi aprovat el tancament comptable dels pressupostos de l’exercici 
2009, s’adjuntarà en un annex als escenaris pressupostaris plurianuals projectats anteriorment, el 
resultat de les liquidacions del pressupost consolidat per capítols, per a la seva remissió al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. 
 El pla econòmic i financer del grup s’obté com la consolidació dels plans individuals de 
les entitats següents: 
· Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
· Patronat Municipal d’Esports 
· Patronat Municipal de Comerç i Turisme 
· Organisme Autònom Municipal Torras i Bages 
· Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet 
· Serveis Municipals de Comunicació, S.L. 
· Societat Vilafranquina d’Aparcaments, S.L. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de CiU, CUP, PP i ERC) i 9 
abstencions (grup Socialista i d’ICV-EUiA). 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) afirma que superem els llindars legals de crèdit, per la qual 
cosa segons la llei cal aprovar un pla a tres anys sobre retorn dels crèdits. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) avança la seva abstenció. L’Ajuntament no té problemes seriosos 
d’endeutament, i el pla s’ha de fer d’acord amb les normes europees neoliberals aprovades. Però 
en el pla presentat es limiten de forma important les previsions d’inversió per als propers anys, 
sense definir-se objectius. Així, no es pot renunciar a la residència assistida per a gent gran a la 
finca de l’antic INCAVI, cercant el finançament malgrat que sigui difícil, i subvencionant si cal 
algunes places com s’ha fet en el cas de les llars d’infants. També cal treballar en inversions 
com el carrer Sant Pere, el programa de barris a Sant Julià, el VINSEUM, la muntanya de Sant 
Pau, l’escola oficial d’idiomes, la biblioteca, aparcaments a la perifèria, etc. El pla econòmic i 
financer, si es complís, faria inviables aquestes inversions, i per això mateix no es pot recolzar. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport al pla econòmic, i diu que endeutar-se no és necessàriament 
negatiu. El pla, de forma positiva, no planteja increments significatius de la fiscalitat a càrrec 
dels ciutadans de Vilafranca. 
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Josep Ramon (PP) afirma que el pla és necessari per tirar endavant el pressupost, i preveu 
disminuir les inversions en el futur. De fet, tindríem problemes si les inversions augmentessin 
significativament. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport al dictamen, perquè el pla és necessari per a fer front als 
compromisos del pressupost aprovat. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que l’exigència del pla deriva de la llei, i que 
l’Ajuntament de Vilafranca es troba poc endeutat. El seu grup s’abstindrà perquè el pla planifica 
quantitativament a tres anys, sense que es tingui però coneixement dels objectius pretesos. Cal 
acordar entre tots les futures inversions. 
 
L’alcalde Pere Regull manifesta que no es poden definir objectius sense garantir el finançament, 
i recorda el cas de l’aula de l’Espiga, el cost de la qual ha d’avançar l’Ajuntament sense 
garanties segures de subvenció efectiva de la Generalitat. Quant a la residència de l’antic 
INCAVI, per ratios estarem anys sense que es concertin places, i no podem destinar els diners 
públics a finançar places per a la gent amb recursos econòmics suficients que accedeixen a 
places de residència no concertades; finalment, pel que fa al possible programa per a la llei de 
barris de Sant Julià, el projecte ja es va presentar i no és viable, si tenim en compte que per 
coeficients el projecte va quedar entre els últims classificats, i es va denegar per la Generalitat. 
 
 
V. DECRET CARTIPÀS 
 
Es dóna compte al ple d’un decret de l’alcaldia de 10-2-2010 en matèria de cartipàs, amb el 
contingut següent: 
 
 Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de 
regidors i regidores. 
 Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament defineix l'existència 
d’àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi 
ha d’haver un regidor o regidora de l'Ajuntament. 
 Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la 
condició de regidores Coordinadores d’Àrea i de regidores Delegades.  
 Atès que el dia 22 d’abril de 2009 es va dictar un decret de delegacions de l’alcaldia, el 
qual va ser modificat per un altre de 26 de maig de 2009 arran de la presa de possessió com a 
regidor de Raimon Gusi Amigó, i per un de posterior d’1 de juny de 2009 sobre relleu d’una 
regidora Coordinadora d’Àrea i de les persones titulars de certes delegacions. 
 
 Atès que escau realitzar determinades modificacions quant a les Delegacions acordades. 
 DISPOSO: 
 1) Cessa com a regidora Delegada de Protecció Civil Maria Josep Tuyà Manzanera. Les 
funcions inherents a protecció civil, i també a emergències i voluntariat, no són objecte de 
delegació, i seran exercides per l’alcalde. 
 2) Pel que fa als plans transversals adscrits a l’alcaldia, cessa com a regidor Responsable 
del Pla per la Convivència, i com a president del Consell Municipal de la Convivència, Fernando 
García González. 
 Es nomena Ramona Suriol Saumell nova presidenta del Consell Municipal de la 
Convivència. 
 Resta suprimit el Pla per la Convivència i, sota la direcció política en ambdós casos de la 
regidora Ramona Suriol Saumell, existiran dues Oficines Tècniques coordinades entre si, 
denominades Oficina Tècnica de Ciutadania (assumeix funcions relacionades amb la ciutadania i 
la convivència) i Oficina Tècnica de Voluntariat i Civisme. Al front de cadascuna de les Oficines 
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esmentades hi haurà una persona que tingui la condició d’empleat públic de l’Ajuntament, amb la 
consideració de Responsable. 
  3) Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades 
i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província. 

 
Teresa Terrades (grup Socialista) lamenta que es deixi sense efectes el Pla de la Convivència de 
2004, i demana conèixer les funcions, el pressupost i l’estructura de les dues Oficines que es 
creen, explicant-ho en comissió informativa i/o en el Consell de la Convivència. Cal apostar per 
una ciutadania cohesionada. En un  sentit similar, Terrades demana explicacions sobre la 
rescissió del conveni amb l’entitat unescocat, que treballava sobre assumptes religiosos i la 
convivència entre religions. 
 
Ramona Suriol, en nom del Govern, afirma que es donaran explicacions en Comissió 
Informativa o en el Consell. Hi ha hagut un canvi de Govern i s’ha cregut convenient portar a 
terme aquests canvis, malgrat que es continua apostant per la integració i el civisme. Quant al 
conveni amb unescocat, l’experiència ha estat positiva, però s’ha hagut d’interrompre per raons 
econòmiques, si bé es treballarà per l’entesa entre confessions religioses, i un tècnic municipal 
acompanyarà el grup de diàleg interreligiós. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que no s’entén la separació entre convivència i civisme, i en tot cas 
no ha estat explicada. Es pregunta si no es tracta d’aconseguir que una altra persona promocioni 
i obtingui un increment de sou. Ramona Suriol contesta que s’ha pensat en un model diferent, 
deixant clar que els nouvinguts no són pel fet de ser nouvinguts incívics. 
 
L’alcalde Pere Regull recorda que són canvis en l’organigrama de Govern que s’explicaran, i 
que malament aniríem si el nou Govern no pogués fer ni tan sols canvis d’aquesta mena. 
 
 
VI. ESTATUTS CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA  
 
Se sotmet al ple la proposta d’acord següent: 
 

Vista la certificació emesa per la secretària del Consorci Hospitalari de Catalunya en 
data 10 de juliol de 2009, amb el vist-i-plau del seu president, que comprèn els acords adoptats 
per la Junta General Ordinària de l’entitat de data 3 d’abril de 2009 i de la Junta General 
Extraordinària de data 8 de juliol de 2009, relatius a la modificació dels estatuts de la referida 
entitat per tal d’ampliar les seves finalitats a l’àmbit dels serveis socials, reconèixer la condició 
de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte dels seus associats i al canvi de 
denominació del consorci, d’acord amb el text refós dels estatuts resultants de dites 
modificacions que consten a la citada certificació; 

 
D’acord amb el què preveu l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels Ens Locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), s’ACORDA: 
1. Ratificar íntegrament els acords de la Junta General del Consorci Hospitalari de 

Catalunya de dates 3 d’abril de 2009 i 8 de juliol de 2009, relatius a la modificació dels 
estatuts de la referida entitat per tal d’ampliar les seves finalitats a l’àmbit dels serveis socials, 
reconèixer la condició de mitjà propi i servei tècnic del referit consorci respecte dels seus 
associats i al canvi de denominació de l’entitat que a partir de la darrera Junta General 
Extraordinària passa a denominar-se Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, així 
com el text refós dels Estatuts del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (abans 
Consorci Hospitalari de Catalunya) resultant de les esmentades modificacions, amb efectes des 
de la data d’adopció de cadascun dels acords que es ratifiquen. 
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2. Trametre una certificació de l’acord a la secretaria del Consorci de Salut i d’Atenció 
Social de Catalunya (CSC), a l’avinguda del Tibidabo  núm. 21 de 08022 Barcelona. 
 
La proposta transcrita ha estat aprovada per unanimitat 
 
VII. DONAR COMPTE DE CONVENIS I AJUTS  
 
En compliment de la moció sobre la transparència en la gestió municipal aprovada pel ple en el 
mes de gener de 2010, es dóna compte al ple de diferents convenis formalitzats des del mes de 
gener, els quals també han estat publicats al portal web municipal. 
 
Josep Ramon (PP) planteja dubtes sobre el conveni subscrit amb el Col·legi d’Aparelladors, i 
pregunta si a partir d’ara es faran cessions gratuïtes d’ús de locals municipals als diferents 
col·legis professionals. És dubtós que hi hagi satisfacció d’interessos públics. 
 
El regidor Raimon Gusi (equip de govern i CiU) recorda que la moció apostava per la 
transparència donant compte dels diferents convenis, però se signen molts convenis, i no es 
tracta a parer seu de discutir-los en el ple. 
 
Aureli Ruiz (Govern) manifesta que el conveni amb el Col·legi d’Aparelladors es negocia des 
de fa molts temps, fins i tot per part del Govern anterior. Els aparelladors de Vilafranca tindran 
millors serveis, i es plantejaran acords que repercuteixen en uns millors serveis també per als 
ciutadans en el terreny de l’habitatge. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) demana que en el resum de convenis que es tramet als regidors 
i regidores es faci constar també els imports de les subvencions o ajuts. 
 
Xavier Navarro (CUP), manifesta que d’acord amb l’esperit de la moció no es tracta només de 
donar compte dels convenis, sinó també de formular preguntes o comentaris quan pertoqui. 
 
L’alcalde Pere Regull comenta que es tracta de donar informació, de facilitar dades, però que no 
sembla raonable fer en el ple un debat exhaustiu dels diferents i múltiples convenis que acorda 
el Govern municipal. 
 
VIII. MOCIÓ SOBRE CENTRALS NUCLERS, MODEL ENERGÈTIC  I CEMENTIRI 
NUCLEAR  
 
Es presenta la següent moció d’ICV-EUiA, encapçalada també per CUP i ERC: 
 

El municipi d’Ascó és una de les poblacions candidates a acollir un Magatzem 
Temporal Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat (MTCRRAA), 

Ascó dista en línia recta uns noranta quilòmetres de Vilafranca del Penedès. En cas 
d’accident atòmic, a la nostra comarca estem doncs en una zona d’altíssim risc. 

L’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no 
compleix cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni 
mediambientalment acceptable. 

Atès que la decisió de l’Ajuntament d’Ascó es fa sense el consens previ que en tot 
moment s’havia demanat per aquest emplaçament,  

Atès que juntament al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia nuclear ha causat ja 
milers de víctimes, així com greus problemes a la salut pública i al medi ambient en accidents 
nuclears com els de Three Miles Island (Harrisburg) i Chernovyl, així com la generació de 
grans quantitats de residus radioactius impossibles d’eliminar. 

Atès que el model d’especialització nuclear de les Terrers de l’Ebre no ha repercutit ni 
en un millor benestar ni tampoc en el desenvolupament econòmic de la zona, 
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Per tot això,  S’ACORDA: 
Primer.-  Instar al Govern de l’Estat perquè supediti la construcció de cap nou 

cementiri nuclear a la posada en marxa d’un pla pont de tancament progressiu de les centrals 
nuclears, i que prengui les mesures necessàries per fer possible  un sistema energètic 
sostenible. 
 

Segon.-  Mostrar el rebuig a la instal·lació d’un nou cementiri nuclear a 
Catalunya i instar l’Ajuntament d’Ascó a revocar l’acord per optar a acollir-lo. 

Tercer.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Ascó, a la Coordinadora 
Anticementiri Nuclear de Catalunya (CANC), a les entitats ambientalistes de la Vila, als grups 
polítics amb representació al Congrés dels Diputats, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), i a 
l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC). 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al 
grup del PP. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que existeix un risc d’accident, i que no som gaire lluny 
d’Ascó. Cal apostar per un nou model energètic, i establir un pla de tancament de les centrals 
nuclears, encara que tot plegat duri un temps raonable, com ja es va fer a Alemanya. El 18% de 
l’energia elèctrica de l’Estat espanyol procedeix de fonts nuclears, i el model s’hauria d’invertir 
amb energies alternatives. El cementiri nuclear només seria acceptable un cop fixat el pla de 
tancament de les centrals. 
 
Josep Quelart (ERC) demana encapçalar la moció, ja que ERC és favorable al tancament de les 
centrals nuclears i al foment d’altres energies sostenibles i més netes. S’ha de millorar 
l’eficiència energètica i consumir menys energia; en aquest sentit, recorda que ERC ha plantejat 
mesures concretes per tal que l’Ajuntament de Vilafranca pugui reduir substancialment la 
despesa d’energia en l’enllumenat públic. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. De fet, comprem energia a França que  és 
nuclear, i en cas d’accident no importa que la central s’ubiqui a França o a Ascó. És bo apostar 
per altres energies com l’eòlica o la del carbó, les quals però ara mateix no poden fer front a les 
nostres necessitats. S’ha de recordar que alguns països que havien renunciat a l’energia nuclear, 
com els Estats Units o Suècia, ara han rectificat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que la CUP encapçala i dóna suport a la moció. Hi ha hagut 
accidents, la gestió és privada i ningú no vol tenir infraestructures d’aquesta mena a casa seva. 
Cal escoltar el territori i cercar consensos. A la zona d’Ascó ja hi ha cementiri nuclear, i ara es 
planteja ampliar-lo fins al límit, la qual cosa no és acceptable. 
 
Ramona Suriol (CiU) dóna suport a la moció, i afirma que caldria instar als governs 
(especialment el de l’Estat) per tal que s’impulsin sistemes alternatius de generació d’energia. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, i creu que s’ha de recordar que 
Catalunya ja cobreix amb escreix la seva quota de contribució a l’energia nuclear, com ha fet 
palès el Parlament de Catalunya. 
 
 
IX. MOCIÓ LÍNIA R-4 DE RODALIES DE TREN  
 
Es presenta una moció del grup de CiU, amb el text següent: 
 



 19 

Atès que en l’àmbit de la política de mobilitat el transport públic i d’una manera especial el 
transport ferroviari cal que es millori respecte del transport per carretera. 
 
Atès que dins del Pla Tren 2014 s’opta per aquelles actuacions en matèria d’infraestructures que 
obtenen millors rendiments socials amb menor impacte econòmic i ambiental possible.  
 
Atès que a més de donar resposta als usuaris del tren actuals, cal que el propi mitja ofereixi 
expectatives de millora per tal de captar nous clients procedents de l’us del vehicle privat. 
 
Es necessari, doncs, donar resposta a tres elements fonamentals per a la competitivitat del 
transport públic ferroviari: freqüència de pas, velocitat comercial i accessibilitat entesa com a 
proximitat del servei. Actualment, però, la xarxa existent no pot desenvolupar aquestes tres 
exigències de forma conjunta i amb la intensitat que seria desitjable. 
 
Cal per tant, adoptar les decisions que permetin la coexistència de bones freqüències de pas amb 
elevades velocitats comercials (trens semidirectes) i nous serveis ferroviaris (noves estacions). 
 
La línia R-4 des del Penedès al Bages, especialment des de Vilafranca del Penedès a Barcelona, 
ha vist com s’ha incrementat algunes freqüències i s’han incorporat noves estacions, malmeten 
el temps total de trajecte. Es imprescindible, adoptar mesures per millorar la infraestructura a fi 
de poder incorporar de manera regular els trens semidirectes en l’explotació d’aquest tram de 
línia. La construcció d’una tercera via des de Martorell fins a Barcelona, allí on sigui 
tècnicament possible i amb articulació d’un bon sistema d’apartadors, pot aconseguir l’objectiu 
de reduir dràsticament els actuals 50 i 53 minuts de trajecte des de la capital de l’Alt Penedès a 
Barcelona.  
 
Més enllà, d’acord amb aquesta nova realitat, es pot plantejar que tots els trens de la R-4 
prolonguin el seu recorregut de Martorell a Vilafranca i, així, garantir que en hora punta es passi 
de quatre a sis trens a l’hora i en hora vall de dos a quatre trens. 
 
Atès que la línia R-4 al seu pas per l’Alt Penedès dona servei a tot l’Alt Penedès i en les 
diferents estacions que té en el seu territori, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del 
Penedès, La Granada, Lavern- Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida. 
 
Atès que recentment el Govern de la Generalitat de Catalunya ha assumit la gestió dels trens de 
Rodalies a Catalunya. 
 
Atès que el Pla d’infraestructures Ferroviàries per a les Rodalies de Barcelona 2009-2015, 
aprovat pel Govern de l’Estat, i el document anomenat Pla Nacional d’infraestructures no 
contemplen cap actuació adreçada a ampliar la capacitat del corredor de la R-4 de Martorell a 
Barcelona. 
 
Per aquests motiu el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa els següents:  ACORDS : 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti al Govern de l’Estat a modificar el 
pla d’infraestructures Ferroviàries per a les rodalies de Barcelona 2009-2015 per tal de preveure 
la construcció d’una tercera via des de Martorell a Barcelona, en els trams on tècnicament sigui 
possible i l’articulació d’un bon sistema d’apartadors que permeti la circulació de trens 
semidirectes per la línia R-4 de rodalies. 
 
2.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a preveure l’augment de freqüència de la 
línia R-4 fins a Vilafranca del Penedès i eventualment, fins al Vendrell amb  la prolongació de 
tots els serveis que avui dia arriben  fins a Martorell, en el marc de l’assumpció de les 
competències per part de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del transport de rodalies. 
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3.- Trametre l’acord al President del Parlament de Catalunya, als Grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment , a l’Adif, als grups parlamentaris de les Corts i 
a la Delegació del Govern a Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
 
Raimon Gusi (CiU) constata que la moció no critica a ningú, i demana si és possible la 
construcció d’una tercera via entre Martorell i Barcelona, per a fer possible el gaudi de trens 
semidirectes. Cal aprovar-ho i fer pressió immediata, ja que en un altre cas les obres previstes a 
Sant Feliu podrien fer inviable la iniciativa més endavant. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta l’acord del seu grup amb la moció, en el cas que el 
que planteja CiU sigui tècnicament possible ja que ICV-EUiA ha fet consultes tècniques i 
sembla que hi ha greus dificultats de viabilitat. A més a més, la proposta de tercera via no 
apareix al Pla Tren 2014 (tot que CiU cita aquest pla al cos de la moció). Villarroya recorda que 
el problema principal és el coll d’ampolla del tunel d’entrada a Barcelona – Sants pel sud ja que 
l’AVE ha ocupat l’espai de dues de les vuit vies que hi havia per Rodalies, deixant-les només en 
sis. Per aquest motiu el seu grup demana que s’inclogui a la moció la demanda de construcció 
d’un nou tunel d’entrada a Barcelona pel sud, proposta si recollida al Pla Tren 2014. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra a favor del transport públic i a la moció. Afirma que l’exigència 
d’un nou túnel seria positiva, fins i tot si estigués en un nivell o rasant diferent de l’actual. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el suport a la moció, i a la construcció d’un nou túnel a Sants. També 
aposta perquè es demani l’habilitació de trens semidirectes cap a la Universitat Autònoma 
(Bellaterra). 
 
Llorenç Casanova (CUP) recorda que en els darrers anys s’han aprovat onze mocions sobre 
aquest assumpte, sense resultats. En el mes de juliol es va aprovar una moció demanant la 
creació d’una comissió sobre el transport públic per a treballar aquests i altres assumptes, acord 
que no s’ha complert. CUP donarà suport a la moció si es crea la comissió ja aprovada. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que aquesta mateixa moció ja es va aprovar en el si del 
Consell Comarcal, i ja es va explicar que la Generalitat hi treballava, amb estudis i un Pla de 
viatgers que preveu increments de les freqüències. El seu grup votarà a favor. 
 
Raimon Gusi accepta les aportacions d’ICV, del PP i de la CUP, de forma que finalment el text 
aprovat per unanimitat és el següent: 
 

Atès que en l’àmbit de la política de mobilitat el transport públic i d’una manera 
especial el transport ferroviari cal que es millori respecte del transport per carretera. 

Atès que dins del Pla Tren 2014 s’opta per aquelles actuacions en matèria 
d’infraestructures que obtenen millors rendiments socials amb menor impacte econòmic i 
ambiental possible.  

Atès que a més de donar resposta als usuaris del tren actuals, cal que el propi mitja 
ofereixi expectatives de millora per tal de captar nous clients procedents de l’ús del vehicle 
privat. 

Es necessari, doncs, donar resposta a tres elements fonamentals per a la competitivitat 
del transport públic ferroviari: freqüència de pas, velocitat comercial i accessibilitat entesa 
com a proximitat del servei. Actualment, però, la xarxa existent no pot desenvolupar aquestes 
tres exigències de forma conjunta i amb la intensitat que seria desitjable. 

Cal per tant, adoptar les decisions que permetin la coexistència de bones freqüències de 
pas amb elevades velocitats comercials (trens semidirectes) i nous serveis ferroviaris (noves 
estacions). 
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La línia R-4 des del Penedès al Bages, especialment des de Vilafranca del Penedès a 
Barcelona, ha vist com s’ha incrementat algunes freqüències i s’han incorporat noves 
estacions, malmeten el temps total de trajecte. Es imprescindible, adoptar mesures per millorar 
la infraestructura a fi de poder incorporar de manera regular els trens semidirectes en 
l’explotació d’aquest tram de línia. La construcció d’una tercera via des de Martorell fins a 
Barcelona, allí on sigui tècnicament possible i amb articulació d’un bon sistema d’apartadors, 
pot aconseguir l’objectiu de reduir dràsticament els actuals 50 i 53 minuts de trajecte des de la 
capital de l’Alt Penedès a Barcelona.  

Més enllà, d’acord amb aquesta nova realitat, es pot plantejar que tots els trens de la 
R-4 prolonguin el seu recorregut de Martorell a Vilafranca i, així, garantir que en hora punta 
es passi de quatre a sis trens a l’hora i en hora vall de dos a quatre trens. 

Atès que la línia R-4 al seu pas per l’Alt Penedès dóna servei a tot l’Alt Penedès i en les 
diferents estacions que té en el seu territori, Santa Margarida i els Monjos, Vilafranca del 
Penedès, La Granada, Lavern- Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Gelida. 

Atès que recentment el Govern de la Generalitat de Catalunya ha assumit la gestió dels 
trens de Rodalies a Catalunya. 

Atès que el Pla d’infraestructures Ferroviàries per a les Rodalies de Barcelona 2009-
2015, aprovat pel Govern de l’Estat, i el document anomenat Pla Nacional d’infraestructures 
no contemplen cap actuació adreçada a ampliar la capacitat del corredor de la R-4 de 
Martorell a Barcelona.  
 

Per aquests motiu, s’adopten els següents 
ACORDS : 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que insti al Govern de l’Estat a 

modificar el pla d’infraestructures Ferroviàries per a les rodalies de Barcelona 2009-2015 per 
tal de preveure la construcció d’una tercera via des de Martorell a Barcelona, en els trams on 
tècnicament sigui possible i l’articulació d’un bon sistema d’apartadors que permeti la 
circulació de trens semidirectes per la línia R-4 de rodalies. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a preveure l’augment de freqüència 
de la línia R-4 fins a Vilafranca del Penedès i eventualment, fins al Vendrell amb  la 
prolongació de tots els serveis que avui dia arriben  fins a Martorell, en el marc de l’assumpció 
de les competències per part de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit del transport de 
rodalies. 

3. Demanar la construcció d’un nou túnel d’entrada dels trens a Barcelona per la zona 
sud. 

4. Demanar l’habilitació de trens semidirectes d’accés a la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Bellaterra). 

5. Crear la comissió plural sobre transport públic, a què es refereix la moció aprovada 
pel ple municipal el 28 de juliol de 2009. 

3.- Trametre l’acord al President del Parlament de Catalunya, als Grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Foment , a l’Adif, als grups parlamentaris de les 
Corts, a la Delegació del Govern a Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Donar-
ne trasllat també als Serveis interessats de l’Ajuntament. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE VEGUERIES I VEGUERIA PENEDÈS  
 
Es presenta una moció sobre el projecte de Llei de Vegueries per part dels grups de CiU, CUP i 
ICV-EUiA. 
 
El text final sotmès a votació és el següent, fent-se constar que el punt dispositiu primer, referit 
al suport de l’Ajuntament de Vilafranca perquè Catalunya s’organitzi en vegueries, respon a una 
esmena presentada pel grup d’ERC que ha estat acceptada. 
 



 22 

El passat dimarts 2 de febrer del 2010, el Govern de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar el projecte de llei de les Vegueries i el projecte de llei de l´Àrea Metropolitana. 

El projecte de llei de les vegueries, segons el text aprovat pel govern “estableix el mapa 
de vegueries de Catalunya que te l´objectiu de millorar la qualitat i l´eficiència en la prestació 
dels serveis, aprofundir en el benestar de la ciutadania i oferir garanties per a la cohesió social 
i la vertebració territorial” 

La llei, segons el projecte aprovat pel govern, crearà set vegueries, que coincidiran 
amb els actuals àmbits de planificació, desconcentració i gestió administrativa de la 
Generalitat. 

En la proposició de llei aprovada pel govern es preveu que “ tal i com preveu l´estatut, 
el mapa de vegueries tindrà una doble condició: el Govern de la generalitat s´organitzarà 
territorialment en demarcacions veguerials, i la cooperació local s´organitzarà en consells de 
vegueria. En aquest sentit i d´acord amb l´estatut, els consells de vegueria substituiran les 
actuals diputacions provincials” 

Tanmateix el govern valora la proposició de llei aprovada i diu textualment  “que el 
govern amb aquest projecte pretén reconèixer i potenciar cadascuna de les realitats existents 
territorialment a Catalunya, i al mateix temps apropar el govern i els serveis a la ciutadania” 

Davant l´aprovació d´aquest projecte de llei, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
vol recordar que aquest mateix plenari ja ha aprovat diverses mocions i iniciatives que posen 
de manifest la voluntat de reconeixement de la realitat territorial, econòmica, cultural i social 
que representa el Penedès. 

Aquestes accions, conjuntament amb l’aprovació de les mateixes mocions per part dels 
4 consells comarcals, i per 63 dels 73 ajuntaments possibles, entitats, associacions, etc.. posen 
de manifest el consens i la voluntat del territori per ser reconegut com a realitat territorial i per 
conseqüència, Vegueria 

Tanmateix aquest consens i voluntat política del territori ha tingut el seu màxim i legal 
reconeixement, en l’aprovació de la creació de l’àmbit funcional del Penedès per part del 
Parlament de Catalunya el passat 16 de desembre del 2009. La llei que reconeix l’àmbit 
actualment es troba en la seva pertinent tramitació parlamentaria. 

El Penedès és una realitat territorial existent, i així ho ha aprovat el Parlament de 
Catalunya, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, en l’aprovació de l’àmbit territorial 
el passat 16/12/2009. 
 

Per tant, S’ACORDA: 
1.  -Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès perquè Catalunya 

s’organitzi en vegueries. 
2.  -Sol·licitar als grups parlamentaris, que en el tràmit d’esmenes al projecte que es 

durà a terme en seu parlamentaria, introdueixin l’esmena  per a la creació de la vegueria 
Penedès, en tant que s’han creat tantes vegueries com àmbits de planificació existents, i el del 
Penedès ja te aquest reconeixement i només li resta el tràmit parlamentari. 

3.  -Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vol que el Penedès sigui reconegut 
com a Vegueria. 

4  -Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
president del Parlament de Catalunya, i als grups parlamentaris. 
 
Aquesta moció, amb el redactat final transcrit, ha estat aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde Pere Regull (CiU) afirma que el fet que s’hagi aprovat el projecte de llei comporta un 
avenç. És per tant el moment adient per a reclamar la Vegueria Penedès, ja que existeix acord 
per tal que el Penedès sigui àmbit funcional, i el territori ha demostrar ja complir els requisits de 
quòrum per esdevenir Vegueria a què es refereix el projecte. Cal que es presenti una esmena per 
a la creació de la Vegueria Penedès. D’altra banda, enguany se celebraran eleccions al 
Parlament, i si la qüestió no resta aclarida abans hi poden haver entrebancs. El Penedès ha 
d’estar en els grups dels primers, i no plantejar la creació de la Vegueria posteriorment. 
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Es presenta una esmena d’ERC, la qual reclama afegir a la moció el punt que consta com a 
primer en el text transcrit en aquest apartat de l’acta. Josep Quelart (ERC), constata que la 
moció no coincideix amb l’aprovada pel Consell Comarcal, que s’ha elaborat tard i que sembla 
que altres grups hagin pretès excloure ERC del consens. Cal donar suport al sistema general de 
vegueries que preveu el projecte de llei. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i a l’esmena. El territori demana la 
Vegueria Penedès, i tots hem de donar suport a aquesta justa demanda. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que el PP és favorable a mantenir el sistema d’Administracions 
actualment vigent. Tanmateix, si finalment s’opta per les vegueries cal que el Penedès sigui 
vegueria pròpia. Cal constatar que és molt difícil que en aquest moment un projecte de llei de 
Vegueries pugui ser aprovat finalment pel Parlament. 
 
Llorenç Casanova (CUP) constata que la moció ja porta implícita l’esmena. Cal escoltar el 
territori, i incorporar ara la Vegueria perquè després seria més difícil. També es podria plantejar 
que s’aprovés només el projecte de Llei si reconeix la Vegueria Penedès. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a l’esmena i l’agraeix, perquè uneix i aboca al 
consens. La moció se situa en una bona línia, i el seu grup la votarà a favor. 
 
Pere Regull (alcalde) manifesta que no hi ha problema en admetre l’esmena d’ERC, tot i que cal 
recordar que l’organització de Catalunya en Vegueries ja l’estableix l’Estatut de Catalunya, que 
CiU va votar a favor i altres forces polítiques no. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ell sempre ha defensat la causa de les Vegueries i de la 
Vegueria Penedès. ERC es troba en aquesta línia a tot arreu, mentre que CiU, fora del Penedès, 
està plantejant un joc estrany en matèria de Vegueries. Els partits haurien de ser coherents, al 
Penedès, a Barcelona i a Madrid; ERC ho és, mentre que altres formulen posicions 
contradictòries. En el cas de CiU, aquí es diu una cosa, però en altres àmbits sosté que 
l’assumpte de les Vegueries no toca abordar-lo ara. CiU i el PSOE, en pactar l’Estatut, van 
establir que la divisió requereixi una Llei de les Corts. A parer de Quelart, l'Estatut és una llei 
orgànica que pertany al bloc de la constitucionalitat i que té un rang superior a altres lleis 
orgàniques, per la qual cosa el text aprovat el 30-9-2005 habilitava a la Generalitat per aprovar 
reordenacions territorial; el pacte Mas – Zapatero ho va retallar. Quelart expressa la voluntat de 
promoure el Penedès, i esmenta que es poden fer accions que no es fan. Posa com a exemple la 
promoció visible de la marca turística Penedès, o de productes determinats. 
 
L’alcalde Pere Regull, després de discrepar amb Josep Quelart i d'opinar que l'exigència de llei 
de Corts per alterar les províncies deriva de la Constitució, manifesta que ara hem d’anar tots 
junts amb la Vegueria i, amb relació a la iniciativa de la Diputació de promoure la marca “Costa 
Barcelona” afirma que ell i els seus regidors es van quedar sols defensant la inclusió del 
Penedès com a part de la marca. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a la supressió unilateral, per part de l’empresa 
responsable, d’un autobús de transport públic que anava a Barcelona a les 8,20 hores. Demana 
al Govern que, conjuntament amb el Consell Comarcal si escau, faci gestions per tal que no se 
suprimeixi aquest servei. La pressió, en alguna altra ocasió en el passat, va tenir efectes positius. 
Contesta el Govern que es faran les gestions adients. 
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b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta sobre les cases en mal estat i no alineades del carrer 
Pere el Gran. En una hi havia despreniments i l’Ajuntament va portar a terme accions 
d’urgència, però hi pot haver perill i s’ha d’actuar. Contesta Aureli Ruiz que es revisaran les 
mesures de protecció dels vianants, i comenta que ja s’han començat a estudiar les mesures 
expropiatòries amb relació a les dues cases. 
 
c) Josep Quelart (ERC) afirma que reformula una pregunta que des del Govern se li va contestar 
amb manca d’alguna de les dades; vol saber els imports corresponents a subvencions, convenis i 
tots els altres possibles conceptes que han atorgat l’Ajuntament i els ens dependents a les 
diferents associacions de botiguers de Vilafranca, en cadascun dels anys 2007, 2008 i 2009. 
 
d) Josep Quelart (ERC) pregunta els motius de la nova contractació de José de Marco (tècnic 
que actua en matèries de tren) pagant una xifra desorbitant, i demana els informes que aquesta 
persona hagi pogut emetre. Contesta l’alcalde que és una decisió personal seva la de prorrogar el 
contracte, ja que es tracta de la persona que coneix i té contacte amb els tècnics d’Adif; quan 
l’assumpte del tren estigui ja encarrilat, la causa de la contractació haurà desaparegut. 
 
e) Josep Quelart (ERC) demana al Govern que convoqui una sessió informativa adreçada a la 
ciutadania sobre les necessitats que cobreix el nou equipament CRAE de Sant Julià, perquè és 
important que la gent les conegui. 
 
f) Josep Quelart (ERC), a demanda de l’associació de veïns de la Girada, insta al Govern a 
actuar i a fer complir en el barri de la Girada la normativa sobre antenes a les façanes dels 
edificis; es detecten incompliments de l’Ordenança. 
 
g) Josep Quelart (ERC) insta al Govern a deixar lliure l’espai de la Casa de la Festa Major que 
actualment ocupa una estació elèctrica transformadora. 
 
h) Josep Quelart (ERC) insta al Govern a solucionar els problemes de sorolls constants (tots els 
dies i totes les hores) que causen les noves tapes de clavegueram del carrer Pines. 
 
i) Josep Quelart (ERC) insta al Govern a defensar la marca PENEDÈS, de manera que la nova 
marca que promou la Diputació per a promocionar-nos no sigui “Costa Barcelona”, 
acompanyada d’un missatge que inclou l’esment al Penedès, sinó que la marca inclogui la 
menció Penedès, a banda si cal de la de Barcelona. Podria parlar-se de marca “Costa Barcelona-
Penedès”, acompanyada del missatge “Costa del Penedès”, seguint exemples com el del 
Maresme. Contesta l’alcalde Pere Regull que la Diputació parla fins ara de “Costa de 
Barcelona” com a marca, i  el Penedès només apareix en el missatge posterior, que pot ser 
canviant; el govern municipal s’hi va oposar i s’hi oposarà, malgrat que es va quedar sol 
inicialment, i lluitarà perquè el nom del Penedès, junt al de Barcelona si convé, aparegui com a 
marca. Se celebrarà una junta de portaveus o una comissió informativa per informar. 
 
j) Josep Ramon (PP) pregunta si està garantit que es licitarà aviat l’obra de construcció del nou 
Centre d’Atenció Primària (CAP) que s’ha de fer al barri de l’Espirall, i qui licitarà. Contesta 
l’alcalde Pere Regull que no vol polititzar l’assumpte, però el cert és que la Generalitat no té 
diners i que malgrat els reiterats compromisos s’ignora quan s’iniciarà el nou CAP. S’haurà de 
veure si es cerca el finançament des del Consorci Hospitalari de Catalunya, o bé si s’exigeix que 
l’obra la contracti la Generalitat com correspon. 
 
k) Xavier Navarro (CUP) afirma que la memòria de Serveis Socials de 2009 empra 
constantment un llenguatge discriminatori vers les per persones amb diversitat funcional. Diu 
que l’Ajuntament ha de donar exemple i no ha d’utilitzar expressions no respectuoses cap a un 
col·lectiu molt important de persones. 
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l) Xavier Navarro (CUP) pregunta per les raons de la manca de senyalització fins ara dels passos 
de vianants del carrer Torrelles, urbanitzat recentment amb fons estatals. Aureli Ruiz contesta 
que la senyalització no estava prevista en el projecte, però que l’Ajuntament pintarà i 
senyalitzarà els passos ben aviat. 
 
m) Xavier Navarro (CUP) demana informació sobre la reunió que van tenir amb Adif l’alcalde i 
representants municipals el 24 de febrer. L’alcalde Pere Regull manifesta que allò positiu és que 
s’han reiniciat els contactes en el punt en què es trobaven en el mes de juliol de 2009. El tècnic 
que va assessorar l’Ajuntament en el seu moment (Sr. Cardona) formarà part de l’equip 
d’estudi, s’ampliaran els paràmetres d’avaluació, en dues setmanes l’Adif ha d’aportar una 
proposta de solució del problema dels sorolls, cap al mes de maig s’ha de disposar de l’estudi 
sobre vibracions i l’Ajuntament farà una proposta de pagaments, vinculats a la solució efectiva 
dels problemes de sorolls i vibracions. 
 
n) Xavier Navarro (CUP) afirma que manca instal·lar la marquesina i la plataforma a la parada 
de bus urbà del centre sociosanitari Ricard Fortuny, i pregunta quan es farà. 
 
o) Francisco Romero (grup Socialista) incideix també en la qüestió de la marca Penedès. Cal 
informar la ciutadania, i si celebrà una junta de portaveus estarà bé, però hagués estat necessària 
informació prèvia, i recorda que els agents del Penedès (ajuntaments, entitats, D.O., etc.) van 
donar suport a la proposta de la Diputació. Dolors Rius recorda que l’assumpte ha estat tractat ja 
des de fa mesos en el si del Patronat de Comerç i Turisme, en el qual tots els grups municipals 
hi són representats. 
 
p) Francisco Romero (grup Socialista), sobre el CAP del barri de l’Espirall, afirma que la 
licitació l’ha de fer la Generalitat, i que si cal l’Ajuntament ha de fer pressió. El seu grup 
s’ofereix, si cal, per a realitzar gestions. 
 
q) Francisco Romero (grup Socialista) es refereix a la participació del catedràtic Sr. Cardona en 
l’estudi de les vibracions del tren; afirma que ell coneix al Sr. Cardona, i que l’Ajuntament no 
l’ha contractat fins ara, sinó que només ha rebut propostes professionals a través d’Adif; també 
pregunta a què es condicionen els pagaments de l’Ajuntament a Adif.  L’alcalde contesta que és 
molt important que la contractació del Sr. Cardona la faci l’Ajuntament, i aquesta és la previsió. 
Quant als pagaments, només se’n faran amb totes les garanties de solució dels problemes 
pendents, com els de sorolls i vibracions. 
 
r) Francisco Romero (grup Socialista) s’interessa per les obres d’urbanització de la rambla de 
Sant Francesc; la Junta de Govern ha aprovat un projecte, però no sap ben bé a què es refereix; 
també pregunta quan es posarà fi al pas precari de vianants per la zona del monument a Milà i 
Fontanals. En nom del Govern, el regidor Aureli Ruiz afirma que el projecte s’ha modificat 
ampliant l’àmbit i introduint millores; s’ha dividit en dues fases integrades i coordinades, una ja 
aprovada i que s’enllestirà aproximadament en un mes, i una altra que s’aprovarà i es licitarà 
aquesta mateixa setmana. Els canvis a la zona del monument a Milà i Fontanals es notaran en un 
termini molt breu de temps. 
 
s) Teresa Terrades (grup Socialista) recorda que en el ple de setembre de 2009 va preguntar 
sobre la supressió del programa Minuts Menuts, i el Govern va al·legar manca d’ús. Ara es 
reobre i vol saber-ne els motius, i també pregunta pels passos realitzats amb vista a gaudir d’un 
nou Centre Obert. El Govern municipal afirma que contestarà per escrit. 
 
t) Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que ha preguntat reiteradament per la memòria de la 
Policia de 2008, per la plantilla i la provisió de vacants de la Policia i per si s’instal·laria un 
telèfon d’emergències, preguntes que no s’han contestat. M. Josep Tuyà contesta que Lecegui 
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havia preguntat també per la celebració de sessions de la Junta de Seguretat, la qual se celebrarà 
a mitjans d’aquest mes. Amb la marxa de l’Inspector Sr. Alemany va quedar pendent la 
memòria de 2008, i s’ha optat per fer una memòria única de 2008 i 2009, la qual és ja a 
impremta. Quant a les qüestions de personal, amb inclusió de la Policia, s’estan tractant en el 
marc de reunions que tenen lloc amb la participació de tots els grups municipals (el representant 
del grup Socialista és Ramon Zaballa). Després d’insistir de nou Xavier Lecegui sobre el 
nombre de places i de vacants, Maria Josep Tuyà manifesta que, sense computar baixes per 
malaltia, hi ha 74 places, de les quals estan cobertes 67, no podent-se convocar les places de 
diferència en faltar la previsió pressupostària adient. 
 
u) Xavier Lecegui (grup Socialista) torna a preguntar sobre les illes de vianants del centre; el 
nou govern primer va decidir lliurar comandaments a tothom, i actualment les illes són sempre 
obertes, de forma que no compleixen la seva funció i posen en perill la seguretat dels vianants. 
Sempre hi havia hagut uns horaris clars, que no han estat modificats. Contesta Aureli Ruiz que 
s’han detectat problemes (horaris no clars, drets legals d’accés derivats de la llei d’accessibilitat, 
etc.), però el més segur és que finalment es torni al sistema clàssic de tancament en certs horaris 
i de lliurament de comandaments a les persones que necessitin entrar a les illes de vianants. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 

 
 
El secretari,                                                              Vist i plau 

         L'alcalde, 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                        Pere Regull Riba 

 
 
 


