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  (moció de censura contra l’alcalde i proclamació de nou alcalde) 
 
 
Núm. : 07/2009 
Caràcter: extraordinari 
Data: 20 d’abril de 2009 
Horari : de 12,02 a 13,20  hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Francisco Romero i Gamarra (substituït per Pere Regull i Riba) 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Xavier Navarro i Domènech  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Dolors Villaró i Rovira 
- Bernat Villarroya i García 
- Ramon Zaballa i Serra  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez. 
 
Presideix la sessió, inicialment, l’alcalde Francisco Romero i Gamarra. Romero anuncia que 
s’ha proposat una moció de censura que pretén la seva destitució del càrrec d’alcalde i la 
proclamació de Pere Regull i Riba (CiU) com a nou alcalde. En el ple extraordinari d’avui s’ha 
de debatre i de votar la moció, i la sessió serà presidida per una mesa d’edat formada pels 
regidors de més i menys edat, Fernando García i Bernat Villarroya respectivament, assistida pel 
secretari de la corporació. 
 
Els membres de la mesa d’edat passen a presidir el ple, i Francisco Romero es retira de l’espai 
reservat a l’alcalde, espai que resta lliure. 
 



El secretari explica que la moció, de la qual se’n dóna compte, s’ha presentat correctament des 
del punt de vista legal, i que per a prosperar requereix el vot favorable de la majoria absoluta 
legal dels membres del consistori (11 o més vots). Si la moció prospera, automàticament 
Francisco Romero cessaria com alcalde, i seria proclamat nou alcalde Pere Regull. 
 
La mesa atorga la paraula en primer lloc al candidat a l’alcaldia Pere Regull (CiU) proposat. 
 
Pere Regull destaca que el resultat de les eleccions municipals de 2007 va portar a una 
correlació de forces complexa, amb gairebé un empat tècnic quant a les dues formacions 
polítiques majoritàries. Per tant, el govern municipal en minoria del PSC, força que governa el 
municipi des de fa trenta anys, havia de tenir molta cintura, i cercar el diàleg i l’acord amb els 
diferents grups municipals, especialment els minoritaris. Tot això, especialment des de la 
primavera de 2008, no ha estat així, perquè el govern municipal no ha estat capaç d’assolir els 
acords adients, amb la consegüent paràlisi institucional pel que fa a molts assumptes importants 
(pressupost municipal, planejament urbanístic, model comercial i de vila, etc.). CiU, com a 
principal força opositora, no té la culpa d’aquesta situació, sinó que la culpa rau en la 
impotència socialista per a tancar acords amb altres grups. S’ha creat una desconfiança en la 
gestió del govern, de la qual n’és un exemple clar la gestió de tot el que fa referència al pas del 
tren per Vilafranca (no ha estat possible una cobertura plana i completa, manca de control de les 
obres i problemes de sorolls, reforma no concretada de l’estació sobre la base de diferents 
projectes fets des de Madrid, escassa defensa de la necessitat que trens importants s’aturin a 
Vilafranca, etc.). Altres desconfiances s’han generat a partir d’errors rellevants quant a 
planejament urbanístic, base de muntatge amb enganys i poca transparència, concessió a SABA 
de la gestió de les zones blaves, manca d’inici de les obres del segon Ambulatori malgrat les 
mocions aprovades i les promeses, utilització partidista dels diners públics, etc. 
 
Pere Regull afirma que, per tant, una part important del ple desconfia del govern municipal, fins 
al punt d’haver-se concretat la presentació d’una moció de censura. Existeix un full de ruta 
preparat per aquesta nova etapa, i s’haurà d’apostar per un creixement sostingut i moderat, per 
defensar el territori, garantir el benestar de les persones i la cohesió social, etc. 
 
Tot seguit, Fernando García atorga la paraula a l’alcalde objecte de la moció de censura, 
Francisco Romero (grup Socialista). 
 
Francisco Romero assenyala que avui serà un dia rellevant, perquè després de trenta anys de 
governs municipals d’esquerres i de progrés es formarà un govern dirigit per una força política 
conservadora i de dretes com Convergència i Unió (CiU). S’ha dit que el PSC ja feia massa 
anys que governava, però si això ha estat així és perquè els ciutadans li han fet confiança en 
totes les eleccions, de forma que el PSC ha estat sempre (també a l’any 2007) la força més 
votada. Vilafranca ha avançat positivament en aquests anys (creixement amb cohesió social i 
serveis de qualitat, benestar de les persones, vila oberta en la qual tothom hi pot viure bé, etc.). 
S’han portat a terme polítiques d’esquerres, des de governs municipals encapçalats pel PSC, 
però amb la participació també en diferents etapes d’altres forces polítiques (PSUC, ERC, ICV, 
independents). Romero es mostra orgullós de la tasca feta, i constata que ara el projecte resta 
temporalment trencat a favor d’un govern conservador. 
 
Francisco Romero manifesta que el seu grup ha dialogat molt, i que de fet una gran part dels 
acords del ple han comptat amb el vot a favor de tres o més grups municipals. Si s’ha arribat a 
aquesta situació és perquè s’han produït errors, certament, però no es pot imputar la culpa del 
bloqueig només al PSC. A parer seu, CiU no va acceptar mai perdre les eleccions, i des del 
primer dia va idear una estratègia per a reemplaçar el govern elegit pels ciutadans, negant-se a 
dialogar i anteposant els interessos de partit als de Vilafranca, com és el cas del pas del tren de 
gran velocitat. El fet que la moció tingui el suport de CiU, CUP i ERC esdevé sorprenent, i el 
tarannà frontista de Pere Regull no augura que la situació es pugui redreçar. Romero afirma que 
s’aparta del govern la força més votada amb pactes de despatxos, i es presenta un programa (el 
de CiU) poc concret, electoralista i que parteix de molts projectes impulsats pel govern del PSC.  



Finalment, explica Romero, hi haurà un govern en minoria, Regull accedeix a l’alcaldia després 
d’haver perdut les eleccions de 2003 i de 2007, i sense un pacte estable amb altres partits, per la 
qual cosa podem parlar de simple canvi de cadires. S’ha de criticar la via de la moció de censura 
contra un alcalde que només ha pogut governar un mes. En qualsevol cas, el PSC aprendrà a fer 
oposició, i CiU haurà d’aprendre a governar. 
 
S’obre a continuació un torn d’intervencions dels diferents grups municipals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA, des del seu seient habitual) posa en relleu el perill, no desitjat, de 
sortir del foc per a caure a les brases. El seu grup votarà contra la moció, especialment tenint en 
compte que no existeix una majoria alternativa sòlida (ni social ni aritmètica), ja que la moció la 
presenten només 11 regidors i regidores i el govern el conformarà només CiU. Ja s’ha afirmat 
que els tres partits que signen la moció no estan en disposició, segons s’ha anunciat, ni tan sols 
de donar suport a un pressupost municipal, el qual és una  eina bàsica de decisió i gestió del 
municipi (s’ha d’aprovar i d’executar). El canvi de govern està agafat, per tant, amb pinces, i 
CiU s’ha limitat a presentar un programa de govern genèric, sense establir però calendaris i 
prioritats d’allò que es farà en els dos anys que queden de mandat. 
 
Villarroya afirma que, malgrat tot, l’oposició del seu grup serà constructiva, i que donarà suport 
als projectes importants i positius per a Vilafranca. És cert que el govern sortint estava en 
minoria (8 de 21 regidors), que ha comès errors i que no ha escoltat prou, actuant sovint 
unilateralment i pactant només quan era matemàticament imprescindible. S’han fet promeses a 
entitats que després no s’han pogut complir, i hem passat una etapa de massa soroll al 
consistori, quan el que calia era més debat polític, ideològic i pressupostari i projectes 
interessants per avançar. Caldrà elaborar un pressupost amb sensibilitat social, i ICV-EUiA està 
disposada al diàleg. El seu grup també donarà suport si es plantegen prioritats que ell mateix i 
altres formacions han posat sobre la taula: nou centre sociosanitari a la seu antiga de l’INCAVI, 
rehabilitació d’habitatges en desús, habitatge assequible, rehabilitació de la zona del carrer de 
Sant Pere, millora en la gestió dels residus minimitzant-los, normes ISO, preservació i millora 
de la zona de Sant Pau, etc. En definitiva, és necessari que els sis grups municipals parlin i es 
posin d’acord en projectes i millores a favor de la justícia social, la igualtat, la cohesió social i la 
integració, el benestar i el suport a les persones més necessitades, el suport als emprenedors, la 
modernització i millora ecològica de l’economia, etc. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que, amb diferents interrupcions (algunes òbvies com el llarg 
període de manca de llibertats), ERC sempre ha tingut en els seus 78 anys de presència a 
l’Ajuntament una postura coherent, donant la cara i no amagant-se de res. Recorda que ERC va 
donar una oportunitat al PSC, i va prestar-li suport per a tirar endavant diferents propostes 
acordades. Tanmateix, i malgrat els advertiments formulats, les coses no han anat gens bé ni 
s’ha produït el canvi que feia falta, per la qual cosa ERC ja va anunciar fa temps que restava 
oberta a parlar d’alternatives favorables per a Vilafranca amb altres forces polítiques. Calia fer 
alguna cosa per a millorar, i ERC ha participat en la redacció d’un programa de govern, amb 
mesures concretes, al qual sí que dóna suport. El canvi de Marcel Esteve per Francisco Romero 
en l’alcaldia no era creïble, com ho demostra el fet que el nou alcalde hagi adreçat a tots els 
ciutadans un escrit amb diners públics en el qual es fan crítiques polítiques i partidistes a certs 
partits polítics, i vulnerant entre altres la norma que obliga a què els escrits de publicitat siguin 
supervisats prèviament per una comissió plural. Caldrà esbrinar qui ha preparat aquesta 
propaganda partidista, i quin cost ha tingut. S’han d’acabar, diu Quelart, les maneres de fer poc 
transparents i enganyoses. 
 
Quelart manifesta que el seu grup no entrarà en aquest moment en el govern municipal, però 
participarà activament en la vida política municipal. A tall d’exemple, ERC sempre ha defensat i 
defensarà la Vegueria Penedès, com ho va fer ja fa 76 anys el regidor republicà Salvador 
Armendares. 
 



Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà en la votació. El programa que sembla que hauria 
pactat CiU amb CUP i ERC participa d’un ideari nacionalista i aposta per fomentar la identitat 
“nacional”, la qual cosa el seu grup no comparteix. Ramon recorda l’episodi de penjar la 
bandera estelada a la façana de l’Ajuntament, amb Pere Regull aguantant l’escala. Hi ha 
aspectes del programa presentat per CiU que mereixen suport, però per a portar-los a terme 
s’haurà d’incrementar la despesa pública i la plantilla de personal, augmentant impostos o 
acudint a plans de sanejament: recollida de residus porta a porta, revisió de llocs de treball, 
programa horitzó 2011, municipalització de l’escola de música i del complex aquàtic, gestió 
directa de serveis, agents de barri, noves regidories, etc. 
 
Josep Ramon posa en relleu que hi ha decisions urgents, sobre les quals el programa fet públic 
no concreta res: possible pròrroga del POUM si és viable legalment i econòmicament, quan tot 
indica que els tres grups que donen suport a la moció no estan d’acord entre si en aquesta 
matèria, aprovació del pla parcial de la Pelegrina (nous desacords entre els tres grups), 
planejament urbanístic del carrer Comerç (el programa només diu que s’ha de reformular amb 
participació ciutadana, i les postures expressades per CiU, CUP i ERC no són coincidents). El 
PP també discrepa del caràcter vinculant que es vol donar als acords dels Patronats i dels 
Consells, ja que això restaria capacitat decisòria al ple municipal. 
 
Josep Ramon acaba dient que tampoc no rebutja la moció perquè el PSC ha fet algunes coses 
malament (cobriment del ferrocarril, gestió del pas de trens regionals per Vilafranca, zones 
blaves, reurbanització de la rambla Nostra Senyora sense preveure-hi un aparcament soterrat, 
manca de control directe de l’obra del nou Auditori, etc.). Si finalment Pere Regull és alcalde, el 
PP actuarà com fins ara, fent una oposició constructiva i oferint col·laboració davant de 
projectes d’interès. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que dóna suport a la moció de censura, malgrat que no és un 
motiu d’alegria haver de fer fora un govern perquè ho ha fet malament. El govern municipal no 
ha estat transparent, ha plantejat enganys (per exemple, base de muntatge), no ha marcat un 
camí clar, no ha fet polítiques d’esquerres sinó conservadores i ha perdut la confiança de la gent 
i dels grups municipals. No s’han donat a conèixer les prioritats socials, s’han incomplert acords 
del ple, s’ha dinamitat la participació ciutadana, no s’ha garantit el dret a l’habitatge, s’han 
portat a terme polítiques neoliberals, privatitzant serveis i afavorint l’especulació amb 
l’habitatge, no s’ha pressionat prou l’Estat en matèria de trens (alta velocitat i rodalies), no s’ha 
escoltat a la gent (per exemple, el cas del crematori de cadàvers), s’ha confós ajuntament i partit 
(posa l’exemple de la darrera carta de l’alcalde als ciutadans), no hi ha hagut compromís amb el 
poble i amb el territori, etc. 
 
Xavier Navarro manifesta que és clar que la tasca de govern del PSC ha estat, malgrat els 
advertiments realitzats, negativa, i davant d’això l’única eina legal a l’abast era la de la moció 
de censura. No passa res perquè el PSC romangui dos anys a l’oposició, i veure si és capaç 
d’entendre per què s’ha arribat fins aquí. També afirma que no tots els regidors i regidores 
mereixen la mateixa valoració, perquè en alguns casos han fet tasques positives. 
 
També en nom de la CUP Otger Amatller afirma que el seu grup dóna suport a Pere Regull, 
perquè almenys no genera desconfiança. El govern de Romero era el govern d’Esteve; no es 
tracta d’una qüestió personal, però el PSC va fer un canvi d’alcalde a darrera hora i a la 
desesperada. A parer seu, el PSC ha perdut la confiança i el respecte, i nega que existeixi un 
pacte secret amb CiU i ERC. La CUP no entrarà al govern ni ostentarà càrrecs, i el que s’ha 
elaborat és un full de ruta conjunt, amb el benentès que Regull s’haurà de guanyar la confiança 
amb fets i resultats. Pere Regull és conscient de què recolzarà la CUP i què no; la CUP 
assumeix un compromís de treball portes enfora i cap al poble, i exigirà actuacions com el segon 
ambulatori i la Vegueria Penedès. La CUP seguirà en la línia del seu document “cinc motors per 
al canvi”: democràcia directa i municipalització (1), serveis a les persones (2), sostenibilitat 
municipal (3), societat viva, activa i creativa (4) i compromís comarcal, nacional i internacional 
(5). 



 
Pere Regull (CiU) afirma que no tenia previst intervenir en aquest torn. De tota manera, afirma 
que es complirà tot allò que sigui possible del seu programa i que depèn de l’Ajuntament, i en 
allò que és competència d’altres administracions es vetllarà i s’exigirà amb força. També 
comenta una part de la intervenció del PP, per afirmar que malgrat que el paper de consells i 
patronats és important, la potestat decisòria final ha de correspondre al ple, i que cal estudiar la 
prestació directa d’alguns serveis, encara que en certs casos (com el del complex aquàtic i 
altres) no serà possible a curt termini. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) fa referència a unes paraules de la CUP en un ple anterior 
dient que aquell no era el seu ple, per afirmar que aquest també és un ple del PSC. Romero 
afirma que no es coneix quin és el programa de govern dels tres grups que signen la moció, els 
quals han d’explicar les seves propostes, amb calendari i pressupost. Pensa que els tres grups 
haurien de garantir almenys l’estabilitat, passant a formar part del govern, cosa que segons s’ha 
anunciat no succeirà. Es presenta una moció de censura sense explicar què es vol per a 
Vilafranca, i està segur que el regidor d’ERC Salvador Armendares no hauria signat aquesta 
moció. 
 
Francisco Romero manifesta que el seu grup, des de l’oposició, no actuarà com altres grups de 
l’oposició en el passat recent (roda de premsa de CiU sobre seguretat en un lloc del carrer on hi 
havia hagut una violació el dia abans, votacions en altres municipis d’ERC a favor de la dreta, 
roda de premsa de CiU per a desqualificar projectes sobre el ferrocarril, abandó sobtat i com a 
protesta del ple municipal, etc.). El seu grup estarà a disposició del govern quan calgui, i 
assistirà a actes institucionals amb presència de càrrecs d’altres administracions i respondrà les 
trucades, a diferència del que feia Pere Regull. Romero diu que se serà exigent amb l’alcalde, 
però que no es presentarà cap més moció de censura durant el mandat, i seran els ciutadans els 
que jutgin amb el seu vot l’any 2011. El PSC actuarà amb responsabilitat i mirant per 
Vilafranca, i surt del govern amb la cara ben alta i amb la sensació d’haver portat a terme una 
bona feina, fins al punt que deixa enllestits molts projectes de possible execució immediata i 
unes finances sanejades. Espera que CiU sàpiga aprofitar aquest bagatge, així com l’equip 
tècnic municipal preparat, competent i diferenciat de l’estructura política. 
 
Romero afirma que segurament hi hauran discrepàncies sobre les dedicacions dels regidors, ja 
que el PSC pensa que són necessàries dedicacions exclusives i evitar feines privades que poden 
posar en dubte la independència. El PSC farà un seguiment acurat de tots els àmbits de govern. 
També, tenint en compte la postura de Regull sobre urbanisme i territori, es demanaran 
explicacions sobre les seves actuacions professionals relacionades amb aquest àmbit, no per 
consideracions legals sinó de coherència política i ètica. El PSC assumeix el compromís de 
treballar des de l’oposició en favor de la justícia, la igualtat, la cohesió social, el progrés i els 
ideals d’esquerra. La base de treball ha de ser la Vilafranca social, fugint d’essencialismes no 
justificats.  
 
Seguidament, se sotmet la moció a votació ordinària i a mà alçada, i obté 11 vots a favor (grups 
de CiU, de la CUP i d’ERC), 9 en contra (grups Socialista i d’ICV-EUiA) i 1 abstenció (PP). 
 
La mesa d’edat fa públic el resultat de la votació, afirma que la moció de censura s’ha 
d’entendre aprovada i que, per tant, en aquest moment resta destituït el fins ara alcalde 
Francisco Romero i Gamarra, i proclamat nou alcalde  Pere Regull i Riba. 
 
L’alcalde electe Pere Regull i Riba promet tot seguit davant la presidència i del consistori el seu 
acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, d’acord amb la fórmula prevista en el 
Reial decret 707/1979, i pren possessió del càrrec, lliurant-se-li la vara de comandament 
representativa de l’alcaldia. Pere Regull fa servir l’expressió de que promet per imperatiu legal. 
Fernando García esmenta que es tracta d’un dia històric, que cal donar les gràcies a molta gent i 
que les dóna a Vilafranca, i desitja sort i encert a Pere Regull com a nou alcalde. 
 



L’alcalde Pere Regull s’asseu en el lloc del saló de sessions reservat a l’alcalde, i fa un 
parlament. 
 
Pere Regull afirma que en democràcia hi ha d’haver govern, oposició i alternança, i que 
l’alternança és possible des de les eleccions o des de la moció de censura, encara que 
humanament sigui dur. Es diu que la democràcia no es consolida realment si no hi ha alternança 
almenys una vegada i, en aquest sentit, avui és un dia històric perquè per primera vegada en 
trenta anys de democràcia passa a governar l’Ajuntament un grup polític diferent. 
 
Regull manifesta que sempre s’ha homenatjat als alcaldes, la qual cosa és positiva, però ell vol 
també retre homenatge a tots els regidors, regidores i grups municipals, encara que hagin 
treballat des de l’oposició. Recorda alguns noms d’antics regidors com Rafecas, Raventós, 
Marrugat, Xena, Retamal, Alsina, Jaén i altres. 
 
Pere Regull diu que s’entra en una nova etapa i en circumstàncies difícils: crisi econòmica, 
correlació de forces política complexa, poc temps restant de mandat, etc. Però el grup actual de 
CiU porta sis anys treballant, i té confiança en la bona voluntat de tots els grups municipals. 
Cada grup municipal té les seves idees i sensibilitats, però tothom sap que ningú no pot 
pretendre imposar la totalitat del seu programa. Per exemple, no és possible tenir un pressupost 
participatiu si això comporta no disposar d’uns carrers segurs, ni eliminar les bosses de plàstic 
dels comerços si el comerç s’ha de morir. Cal cedir en allò que calgui, i atendre mínimament 
totes les sensibilitats. 
 
Davant la crisi, Pere Regull manifesta que cal ajudar les famílies que ho necessiten, i tenir una 
vila justa, neta, cohesionada, segura i amb serveis públics de qualitat. Cal treballar per a tots els 
sectors, solucionar els problemes del cobriment i ferroviaris, fer realitat el segon ambulatori, 
integrar els barris, analitzar el model comercial i de municipi, vetllar per la integració social i 
lingüística de la immigració, etc. 
 
Cal recordar que ens diem Vilafranca del Penedès (relació Vilafranca-Penedès), i sense ser 
sectaris hem de defensar el nostre territori, mantenint i canviant allò que calgui. El Penedès és 
un corredor de pas, i és necessari defensar la nostra Vegueria. Aquesta no ho resoldrà tot, però 
ha de ser bàsica per a definir com ha de ser aquest corredor de pas. Es tracta d’una gran 
oportunitat, i també d’un perill si no ho fem bé i no ho fem des d’aquí. Regull es proclama 
enamorat de la història i de la identitat vilafranquina i penedesenca (caràcter i voluntat de 
lideratge, teixit associatiu, manifestacions integradores com els castells i la festa major, etc.), i 
fa una crida a treballar per Vilafranca, pel Penedès i per Catalunya. 
 
Després de cantar els assistents l’himne nacional “Els Segadors”, 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 i Riba 
 
 
 
 
 


