ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm. : 08/2011
Caràcter: ordinari
Data: 27 de setembre de 2011
Horari: de 20,03 hores del 27-9-2011 a 01,20 hores del 28-9-2011
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):
-

Montse Arroyo i Ferrando
Montserrat Blasco - Pozzan
Llorenç Casanova i Fernàndez
Raimon Gusi i Amigó
Josep Maria Martí i Ràfols
Joan Manel Montfort i Guasch
Xavier Navarro i Domènech
Pep Quelart i Bou
Josep Ramon i Sogas
Quima Ricart i Claver
Maria Dolors Rius i Marrugat
Francisco Romero i Gamarra
Aureli Ruiz i Milà
Jordi Solà i Sebastià
Ramona Suriol i Saumell
Joan Tarrida i Busquet
Emília Torres i Miralles
Maria Josep Tuyà i Manzanera
Bernat Villarroya i Garcia
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, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.
Desenvolupament de la sessió
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària de data 19 de juliol de 2011, la qual és aprovada per assentiment.
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I. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
El dictamen que se sotmet a debat i votació és el següent:
Pels serveis urbanístics municipals s’ha elaborat una nova proposta de
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del
Penedès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona i publicat en el DOGC de 26 de gener de 2004, titulada “Modificació
puntual del POUM: Correcció d’errades i disfuncions II “, redactada d’acord
amb el regulat en l’article 96 del text refós de la Llei d’urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i articles 117 i 118 del Reglament d’aquesta
mateixa Llei (Decret 305/2006, de 18 de juliol).
Aquesta modificació puntual té les finalitats següents:
Introduir determinades modificacions i precisions en la normativa per
errades, discrepàncies aparents entre articles del POUM i d’altres
normatives aplicables (legislació urbanística i de l’edificació, ordenances
municipals, ...), així com inconcrecions o conceptes indeterminats. No es
tracta en cap cas de portar a terme una modificació rellevant de les normes
urbanístiques del POUM, sinó només d’alterar la redacció d’alguns preceptes
concrets per tal de clarificar, harmonitzar i millorar el seu contingut, en
benefici de la seguretat jurídica dels ciutadans i ciutadanes.
Correcció d’errades materials de caràcter gràfic i introducció de
modificacions puntuals de detall advertides en la documentació gràfica del
POUM. Aquestes correccions es porten a terme per tal de donar coherència
a tota la documentació continguda en el propi POUM, ajustant-la a la
realitat física de les finques i les edificacions existents.
La proposta formulada pels serveis municipals es considera adient, per
la qual cosa, i atenent la previsió continguda en l’article 85 i concordants del
referit text legal,
S’ACORDA:
PRIMER. Aprovar inicialment una modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, titulada
“Correcció d’errades i disfuncions II”, en els termes que s’especifiquen en la
memòria elaborada pels serveis urbanístics de l’ajuntament.
SEGON. Sotmetre l’expedient i el contingut de la modificació al tràmit
d’informació pública pel termini d’un mes, als efectes d’examen i formulació
de possibles allegacions. Es publicaran anuncis en el BOP, en el DOGC, en
un diari de gran difusió i en la premsa local o comarcal, a banda d’estar
disponible la totalitat de les modificacions plantejades a la pàgina web de
l’ajuntament. Aquestes mesures de publicitat, amb la possibilitat de
presentar suggeriments, tenen per finalitat garantir i fomentar els drets
d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans, i integren el
Programa de participació ciutadana (el qual s’aprova) respecte d’aquesta
modificació puntual.
TERCER. En el cas de no formular-se allegacions ni reclamacions
s’entendrà aprovada provisionalment la present modificació i l’expedient
originat serà tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als
efectes de la seva definitiva aprovació.
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L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups de CiU,
Socialista, PP i ERC) i 3 abstencions (grups de la CUP i d’ICV-EUiA).
El regidor d’Urbanisme, Josep Maria Martí, recorda que ja es va comentar la
modificació a la Comissió Informativa. L’any 2007 es va fer una modificació
puntual d’aquesta mena, i ara se’n proposa una altra a la vista de
determinats suggeriments, dubtes, errades, imprecisions i altres elements
que s’han detectat en aquesta darrers anys. Es modifiquen 23 articles de la
normativa del POUM i es corregeixen 9 errades gràfiques; no es porten a
terme canvis de fons importants, sinó que es fan aclariments, s’omplen
llacunes tècniques i se superen aparents contradiccions, s’adapten certes
regulacions a normatives posteriors i s’harmonitzen algunes previsions.
Martí fa un repàs de les principals modificacions a què es refereix
l’expedient. Ara s’obrirà un procés d’informació pública, i si hi ha
allegacions seran resoltes pel Ple.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és positiu corregir errades i
disfuncions. El seu grup mirarà durant la informació pública si cal presentar
allegacions. Inicialment, caldrà revisar la regulació de la zona entre
l’avinguda de Barcelona i Melió per tal de garantir la protecció de la riera
existent; malgrat que s’ha de protegir el gruix del sòl no urbanitzable,
caldrà estudiar si no és millor en certs espais quasi perduts, per exemple
entre vials, permetre installar elements propis de les energies renovables
com les plaques i altres.
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, reservant-se el dret a presentar
allegacions. Hi ha modificacions molts assenyades (previsió d’aparcament
en els nous equipaments, ús comercial possible en baixos de la Girada,
permissió de l’ús d’oficina al polígon estació de Mercaderies, etc.). Es
podrien haver abordat més exigències que la realitat fa paleses: reforma de
certs polígons o unitats d’actuació en sòl urbà per a fer-los viables,
regulació del carrer Comerç, mesures per afavorir la implantació de nous
projectes empresarials, etc.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que es tracta d’una modificació tècnica i que
la CUP s’abstindrà. Analitzaran si estimen adient presentar allegacions.
Jordi Solà (grup Socialista) es mostra favorable al dictamen, malgrat que és
possible que es plantegi la formulació d’allegacions si cal. Potser la tècnica
d’articles com el 176 de les normes, de remissió a la norma general en cada
moment vigent per prevenir desajustos normatius, s’hagués pogut emprar
també en altres preceptes de les normes.

II. ACORDS CONDICIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL
Se sotmet al ple el dictamen següent:
Vist que les Meses de negociació per a la deteterminació de les
condicions comunes i del personal funcionari dels empleats públics de
l’Ajuntament han arribat a un acord per tal de modificar parcialment el
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contingut dels vigents Conveni collectiu i Acord de Condicions reguladors de
les condicions de treball del personal que presta serveis en aquest
Ajuntament.
Atès que aquest acord previ requereix de l’aprovació per part del Ple
municipal, d’acord amb allò previst en els articles 22.2. d) i i) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
S’ACORDA,
Primer.- Aprovar la modificació parcial del Conveni collectiu i de
l’Acord de condicions reguladors de les condicions de treball dels empleats
públics d’aquest Ajuntament, d’acord amb els documents annexes que
acompanyen aquest dictamen.
Per a l’execució d’aquest acord es requerirà l’aprovació d’expedient
de modificació de crèdits del pressupost, si escau.
Segon.Disposar la seva publicació en els diaris oficials
corresponents del text de la modificació que s’acompanya com annex.
L’anterior dictamen s’ha adoptat amb 19 vots a favor, i els dos regidors de
la CUP, Llorenç Casanova i Xavier Navarro, no han volgut participar en la
votació, equiparant-se la seva omissió a l’abstenció.
El regidor de Serveis Centrals Aureli Ruiz comenta que es modifiquen
parcialment el Conveni i Acord del personal laboral i funcionari, els quals
van finalitzar la seva vigència l’any 2009 i que ara es prorroguen. Calia
adaptar el document als nous temps, incorporar canvis legislatius i portar a
terme diferents canvis. Es milloren apartats com la mobilitat interna de
treballadors, la jornada partida, el complement de productivitat o la
possibilitat d’adaptació a les necessitats organitzatives de cada moment. Els
acords van ser ratificats per l’assemblea de treballadors, i ara els ha
d’aprovar el Ple per a posar-los en marxa.
Pep Quelart (ERC) es felicita pels acords assolits entre les representacions
de l’Ajuntament i del personal, perquè no era bo que la situació de pròrroga
dels convenis i acords s’allargués excessivament. S’han acostat posicions i
la solució de dos anys és positiva, però ara cal continuar negociant i arribar
a acords sòlids a més llarg termini.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és positiu el mutu acord, i que les
dues parts hagin assumit compromisos amplis.
Josep Ramon (PP) destaca el caràcter positiu de l’acord, que farà possible la
jornada partida del personal, reforçarà la potestat autoorganitzativa del
govern i introduirà un plus de productivitat que incidirà en la lluita contra
l’absentisme.
Xavier Navarro (CUP) afirma que el conveni reflecteix un acord entre
empresa i treballadors. Va ser votat i acceptat pels treballadors en
assemblea, i en aquestes circumstàncies ja no cal a parer de la CUP que
sigui ratificat pel Ple.
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Francisco Romero (grup Socialista) afirma que ara es tira endavant una
pròrroga amb canvis puntuals, però que cal treballar ja immediatament per
arribar a un acord complet i global a més llarg termini.

III. ESTATUTS EPEL ESCOLA DE MÚSICA
El text del dictamen és el següent:
Atès que el ple municipal, per acord de 22 de setembre de 2009, va
aprovar definitivament la constitució d’una entitat pública empresarial local,
dependent d’aquest Ajuntament, denominada “Escola Municipal de Música
M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”, i va aprovar així mateix els
estatuts de la nova entitat, comprensius de 23 articles i d’una disposició
addicional.
Atès que en l’article 9 - Secció segona - dels estatuts de l’Escola
Municipal de Música M. Dolors Calvet s’indica que:
“El consell d’ administració està constituït per:
• El/la President/la de l’Entitat pública empresarial “Escola Municipal de
Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”.
• La persona que, tenint la condició de regidora, ostenti la vicepresidència.
• Un/a representant (regidor o no) de cadascun dels grups municipals del
consistori, amb exclusió dels grups als quals pertanyin les persones titulars
de la presidència i de la vice-presidència, a proposta dels diferents grups
polítics municipals interessats.
• Un/a representant dels pares i mares dels alumnes de l’Escola menors
d’edat, escollit per l’assemblea de pares i mares.
• Un/a representant de les persones usuàries de l’Escola majors d’edat,
elegit democràticament.
• Quatre representants d’entitats culturals vinculades a l’àmbit musical de
Vilafranca, proposats per una assemblea d’aquestes entitats.
Els nomenaments dels membres del consell seran formalitzats, a la
vista de les propostes emeses, per decret de l’alcaldia.
I amb veu però sense vot,
♦
Titular de la secretaria general de la corporació municipal, o persona
en qui delegui
♦
Titular de la gerència i direcció de l’ Entitat.
♦
La persona que ostenti, si escau, la responsabilitat econòmica i
financera de l’Entitat.
♦
El/la Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca.”
Atès que el consell d’administració de l’Escola, en reunió del dia 19 de
setembre de 2011, va aprovar la proposta d’integrar en el consell
d’administració a un professor o una professora de l’Escola Municipal de
Música M. Dolors Calvet, amb veu i vot.
Vist l’exposat anteriorment, S’ACORDA:
Primer.- Acceptar la proposta de modificació presentada i modificar
l’article 9 – secció segona - dels Estatuts de l’Escola Municipal de Música M.
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Dolors Calvet, en l’apartat on s’indiquen els membres que constitueixen el
consell d’administració, en el sentit d’integrar-hi també un professor o una
professora de l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, escollit/da pel
Claustre de Professorat de l’Escola.
La secció segona de l’article 9 dels estatuts tindrà la redacció
següent:
Secció segona.- Composició i convocatòria
El consell d’ administració està constituït per:
• El/la President/la de l’Entitat pública empresarial “Escola Municipal de
Música M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès”.
• La persona que, tenint la condició de regidora, ostenti la vicepresidència.
• Un/a representant (regidor o no) de cadascun dels grups municipals
del consistori, amb exclusió dels grups als quals pertanyin les
persones titulars de la presidència i de la vice-presidència, a proposta
dels diferents grups polítics municipals interessats.
• Un/a representant dels pares i mares dels alumnes de l’Escola
menors d’edat, escollit per l’assemblea de pares i mares.
• Un/a representant de les persones usuàries de l’Escola majors d’edat,
elegit democràticament.
• Quatre representants d’entitats culturals vinculades a l’àmbit musical
de Vilafranca, proposats per una assemblea d’aquestes entitats.
• Un professor o una professora de l’escola municipal de música M.
Dolors Calvet, a proposta del Claustre de professorat de l’escola.
Els nomenaments dels membres del consell seran formalitzats, a la vista de
les propostes emeses, per decret de l’alcaldia.
I amb veu però sense vot,
• Titular de la secretaria general de la corporació municipal, o persona
en qui delegui
• Titular de la gerència de l’ Entitat.
• La persona que ostenti la responsabilitat financera de l’Entitat.
• El/la Cap del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca.
El consell d’administració es reuneix en sessió ordinària trimestralment i,
de forma extraordinària, a petició d' una tercera part dels seus membres o
sempre que ho decideixi el president.
El quòrum per a la vàlida constitució del consell s’estableix en la meitat
més un dels membres amb dret de vot, i els assumptes per a ser aprovats
necessiten majoria simple (més vots a favor que en contra).
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant trenta
dies, amb la publicació dels edictes corresponents, durant el qual període
poden presentar-se allegacions o suggeriments.
Tercer.L’aprovació definitiva correspon al Ple municipal, si bé
s’entendrà realitzada tàcitament sense necessitat d’un nou acord exprés en
el cas que no es presentin allegacions o suggeriments.
Quart.- Una vegada adoptat definitivament l’acord, els estatuts en la
seva part modificada es publicaran íntegrament en el BOP i, per referència
en el DOGC.
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.
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El regidor de Cultura Raimon Gusi afirma que es tracta de donar entrada en
el consell d’administració, amb veu i vot, a un representant del professorat
de l’escola, tal com va demanar el Claustre i va informar favorablement el
consell d’administració.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) considera correcta la proposta.
Llorenç Casanova (CUP) dóna suport al dictamen, i destaca la bona feina de
l’escola des del punt de vista de la gestió i del nombre d’alumnes i la
qualitat. Sempre que sigui possible, s’ha d’optar per la municipalització i la
prestació directa dels serveis, com es fa en el cas de l’EPEL.
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, però adverteix que
ampliar els serveis ara és complicat. Les aportacions de la Generalitat per a
l’escola poden anar a la baixa, i veurem com garantim el finançament.
Quima Ricart (grup Socialista) diu que l’absència de professorat al consell
era un greuge que s’havia de corregir.

IV CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS PRIVADES
MUNICIPALS. NOMENAMENTS.
A) El Ple, en la mesura que l’Ajuntament de Vilafranca és l’accionista únic de
la societat privada municipal “Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca,
S.A.”, i exerceix les competències que corresponen a la junta general de la
societat, per unanimitat adopta l’acord següent:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les
atribucions de la junta general d’accionistes, en sessió celebrada el dia 25 de
juliol de 2007, va fixar en nou (màxim permès estatutàriament) el nombre de
membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció dels seus
membres i va nomenar el president i el secretari del consell. Posteriorment,
s’han produït alteracions en la composició del consell d’administració,
aprovades i formalitzades de forma adient.
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 25 de juliol de 2007, com
l'article 9, apartat b), dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels
consellers durarà quatre anys, si bé en dependre la societat de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què finalitzi el
mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en
funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou
nomenament que correspongui.
Atès que, havent-se constituït el dia 11-6-2011 la nova corporació
municipal com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia
22-5-2011, és procedent disposar el cessament, per expiració del seu
mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la societat,
i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers i conselleres, tenint en compte
que estatutàriament el nombre mínim de consellers i conselleres és de cinc, i
el màxim de nou.
En la seva virtut, s'ACORDA:
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1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat d'acord amb
l'article 9, apartat b), dels estatuts socials, de la totalitat dels membres del
consell d'administració de la societat, Aureli Ruiz i Milà, Xavier Lecegui i
Ruano, Anna Tarafa i Mata, Borja Martín i Sánchez, Pau Isidre Miret i Fabré,
Aida Girona i Girona, Jordi José i Colomer, Raimon Gil i Prades i Marta
Torrents i Masqué. En conseqüència, són també cessats el president i el
secretari (no conseller) del consell, Aureli Ruiz i Milà i Francesc Giralt i
Fernàndez respectivament.
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del consell
d'Administració i a les persones que han cessat en el seu càrrec.
2n. Fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració de
la societat, nomenant-se conselleres les persones següents pel termini de
quatre anys, sens perjudici del que estableix l'article 9, apartat b), dels
estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la
corporació municipal:
- Aureli Ruiz i Milà
- Sergi Ocaña i Llanes
- Xavier Lecegui i Ruano
- Anna Tarafa i Mata
- Enrique Villanueva i Cabado
- Jordi Guilera i Rafecas
- Pau Isidre Miret i Fabré
- Jordi José i Colomer
- Josep Anton Pons i Saumell
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a
domicili el corresponent al domicili social (plaça de Jaume I núm. 8 de
Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que les persones designades
accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes
d'incapacitat o d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent.
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat a Aureli
Ruiz i Milà, les circumstàncies personals del qual han estat ja reflectides
anteriorment i que, trobant-se present, accepta el càrrec. Es nomena també
secretari del consell, sense ser-ne membre i per tant amb veu però sense vot,
a Francesc Giralt i Fernàndez, que accepta igualment el càrrec.
5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell
d’administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les
operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha
acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública,
inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels
consellers que siguin necessàries com la professió.
6è. Aprovar l’acta d’aquesta sessió de l’Ajuntament en tant que
accionista únic de la societat que exerceix les atribucions de la junta
general, i en allò que es disposa en els cinc apartats anteriors, als efectes
legals adients.
B) El Ple, en la mesura que l’Ajuntament de Vilafranca és el soci únic de la
societat privada municipal “Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del
Penedès, SLU”, i exerceix les competències que corresponen a la junta de
socis de la societat, per unanimitat adopta l’acord següent:

8

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les
atribucions de la junta de socis, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de
2007, va fixar en sis el nombre de membres del consell d'administració de la
societat, va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar la presidenta i el
secretari del consell. Posteriorment, s’han produït alteracions en la composició
del consell d’administració, aprovades i formalitzades de forma adient.
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 25 de juliol de 2007, com
els articles 13 i 14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels
consellers durarà quatre anys, si bé en dependre la societat de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què finalitzi el
mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en
funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou
nomenament que correspongui.
Atès que, havent-se constituït el dia 11-6-2011 la nova corporació
municipal com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia
22-5-2011, és procedent disposar el cessament, per expiració del seu
mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la societat,
i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers i conselleres, en un nombre
comprès entre tres i dotze.
En la seva virtut, s'ACORDA:
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la
totalitat dels membres del consell d'administració de la societat, Maria Josep
Tuyà i Manzanera, Joan Tarrida i Busquet, Joan Miró i Miret, Robert Ferrando i
Cusiné, Enric Villanueva i Cabado, Pere Sàbat i Lluverol i Xavier Paretas i
Biarnès. En conseqüència, són també cessats la presidenta i el secretari (no
conseller) del consell, Maria Josep Tuyà i Manzanera i Francesc Giralt i
Fernàndez respectivament.
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del consell
d'administració i a les persones que han cessat en el seu càrrec.
2n. Fixar en set el nombre de membres del consell d'administració de la
societat, nomenant-se conselleres les persones següents pel termini de quatre
anys, sens perjudici del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre
cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la corporació municipal:
- Josep Maria Martí i Ràfols
- Albert Peris i Miras
- Anna Tomàs i Mayolas
- Sergi Marín i Sarabia
- Enrique Villanueva i Cabado.
- Xavier Paretas i Biarnès
- Josep Àlvarez i Picos
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a
domicili el corresponent al domicili social (Cort núm. 14 de Vilafranca del
Penedès). Igualment es constata que les persones designades accepten el
càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes d'incapacitat o
d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent.
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat a Josep
Maria Martí i Ràfols, les circumstàncies personals del qual han estat ja
reflectides anteriorment i que, trobant-se present, accepta el càrrec. Es
nomena també secretària del consell, sense ser-ne membre i amb veu però
sense vot, a Rosa Blasco i Barnès, qui accepta igualment el càrrec.
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5è. Facultar sense cap mena de limitació la secretària del consell
d’administració, Rosa Blasco i Barnès, per tal que porti a terme les
operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha
acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública,
inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels
consellers que siguin necessàries com la professió.
6è. Aprovar l’acta d’aquesta sessió de l’Ajuntament en tant que
accionista únic de la societat que exerceix les atribucions de la junta de
socis, i en allò que es disposa en els cinc apartats anteriors, als efectes
legals adients.
C) El Ple, en la mesura que l’Ajuntament de Vilafranca és el soci únic de la
societat privada municipal “Serveis Municipals de Comunicació, S.L.”, i
exerceix les competències que corresponen a la junta de socis de la
societat, per unanimitat adopta l’acord següent:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les
atribucions de la junta de socis, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de
2007, va fixar en deu el nombre de membres del consell d'administració de la
societat, va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar la presidenta i el
secretari del consell. Posteriorment, s’han produït alteracions en la composició
del consell d’administració, aprovades i formalitzades de forma adient.
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 25 de juliol de 2007, com
els articles 13 i 14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels
consellers durarà quatre anys, si bé en dependre la societat de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què finalitzi el
mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en
funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou
nomenament que correspongui.
Atès que, havent-se constituït el dia 11-6-2011 la nova corporació
municipal com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia
22-5-2011, és procedent disposar el cessament, per expiració del seu
mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la societat,
i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers i conselleres, en un nombre
comprès entre tres i dotze.
En la seva virtut, s'ACORDA:
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la
totalitat dels membres del consell d'administració de la societat, Aureli Ruiz i
Milà, Maria Batet i Rovirosa, Otger Amatller i Gutiérrez, Borja Martín i
Sánchez, Josep Quelart i Bou, Andreu Caralt i Fort, Raimon Cuyàs i Soler,
Joaquim Runsó i Bascuñana, Joan Casals i Casals i Mireia Sàbat i Rius. En
conseqüència, són també cessats el president i la secretària del consell, Aureli
Ruiz i Milà i Maria Batet i Rovirosa respectivament.
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del consell
d'administració i a les persones que han cessat en el seu càrrec.
2n. Fixar en onze el nombre de membres del consell d'administració de
la societat, nomenant-se conselleres les persones següents pel termini de
quatre anys, sens perjudici del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre
cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la corporació municipal:
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-

Raimon Gusi i Amigó
Maria Josep Tuyà i Manzanera
Ramon I. Zaballa i Serra
Jordi Isidre Salvia i Cuadras
Jaime Roig i Maurón
Xavier Peñafiel i Gil
Josep (Pep) Quelart i Bou
Quant als quatre consellers o conselleres que no s’han nomenat, es
delega expressament a favor de l’alcalde la facultat de fer-ne el nomenament
per decret, a proposta de les entitats culturals, esportives, veïnals i juvenils
de Vilafranca.
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a
domicili el corresponent al domicili social (plaça del Penedès, 4, 4t, de
Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que les persones designades
accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes
d'incapacitat o d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent.
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat a
Raimon Gusi i Amigó, les circumstàncies personals del qual han estat ja
reflectides anteriorment i que, trobant-se present, accepta el càrrec. Es
nomena també secretari del consell, sense ser-ne membre i amb veu però
sense vot, a Josep Alsina i Rosell, qui accepta igualment el càrrec.

5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell
d’administració, Josep Alsina i Rosell, per tal que porti a terme les operacions
necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en
particular per formalitzar els acords en escriptura pública, inscriure'ls en el
Registre Mercantil i completar les dades personals dels consellers que siguin
necessàries com la professió.
6è. Aprovar l’acta d’aquesta sessió de l’Ajuntament en tant que
accionista únic de la societat que exerceix les atribucions de la junta de socis, i
en allò que es disposa en els cinc apartats anteriors, als efectes legals adients.
D) El Ple, en la mesura que l’Ajuntament de Vilafranca és el soci únic de la
societat privada municipal “Societat Vilafranquina d’Aparcaments, SL”, i
exerceix les competències que corresponen a la junta de socis de la
societat, per unanimitat adopta l’acord següent:
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, exercint les
atribucions de la junta de socis, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de
2007, va fixar en vuit el nombre de membres del consell d'administració de la
societat, va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar el presidenta i el
secretari del consell. Posteriorment, s’han produït alteracions en la composició
del consell d’administració, aprovades i formalitzades de forma adient.
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 25 de juliol de 2007, com
els articles 13 i 14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels
consellers durarà quatre anys, si bé en dependre la societat de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què finalitzi el
mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en
funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou
nomenament que correspongui.
Atès que, havent-se constituït el dia 11-6-2011 la nova corporació
municipal com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia
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22-5-2011, és procedent disposar el cessament, per expiració del seu
mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la societat,
i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers i conselleres, en un nombre
comprès entre tres i dotze.
En la seva virtut, s'ACORDA:
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la
totalitat dels membres del consell d'administració de la societat, Raimon Gusi i
Amigó, Xavier Lecegui i Ruano, Jaume Torres i Valls, Jordi Hill i Montes,
Enrique Villanueva i Cabado, Pere Sàbat i Lluverol, Jaume Clos i Arall i
Francisco de la Fuente i Pérez. En conseqüència, són també cessats el
president i el secretari del consell, Raimon Gusi i Amigó i Jaume Torres i Valls
respectivament.
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del consell
d'administració i a les persones que han cessat en el seu càrrec.
2n. Fixar en set el nombre de membres del consell d'administració de la
societat, nomenant-se conselleres les persones següents pel termini de quatre
anys, sens perjudici del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre
cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la corporació municipal:
- Joan Manel Montfort i Guasch
- Jaume Torres i Valls
- Xavier Lecegui i Ruano
- Emili Pardo i Ventura
- David Marín i Pajares
- Jordi Guilera i Rafecas
- Ramon Trías i Vives
3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a
domicili el corresponent al domicili social (carrer de la Cort núm. 14 de
Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que les persones designades
accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes
d'incapacitat o d’incompatibilitat establertes en la legislació vigent.
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat a Joan
Manel Montfort i Guasch, les circumstàncies personals del qual han estat ja
reflectides anteriorment i que, trobant-se present, accepta el càrrec. Es
nomena també secretari del consell al conseller Jaume Torres i Valls, qui
accepta igualment el càrrec.
5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell
d’administració, Jaume Torres i Valls, per tal que porti a terme les
operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat d'allò que s'ha
acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública,
inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels
consellers que siguin necessàries com la professió.
6è. Aprovar l’acta d’aquesta sessió de l’Ajuntament en tant que
accionista únic de la societat que exerceix les atribucions de la junta de
socis, i en allò que es disposa en els cinc apartats anteriors, als efectes
legals adients.
De forma conjunta respecte de les quatre societats, el portaveu del govern i
de CiU Aureli Ruiz recorda que a l’inici del nou mandat municipal s’han de
renovar tots els càrrecs dels consells i comissions. Es tracta de consells
d’administració plurals presidits per un regidor del govern, amb consellers
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proposats per tots els grups municipals que no han de ser necessàriament
regidors i, en molts casos, amb participació de persones proposades per
entitats que integren la societat civil. Agraeix la tasca de les persones que
cessen, algunes de les quals portaven força anys en els càrrecs, i desitja
sort, encert i treball a les persones nomenades per primera vegada. Cal
recordar que es tracta de persones conselleres de societats mercantils, les
quals per tant han de ser conscients que assumeixen voluntàriament
responsabilitats.
Llorenç Casanova (CUP) demana, quant al consell de SERCOM, que en el
punt 2 no es digui, com estableix la proposta inicial, que l’alcalde nomenarà
les quatre persones pendents una vegada escoltades les propostes de les
entitats, sinó que farà els nomenaments a proposta de les entitats. L’alcalde
ha acceptat el matís, el qual ja s’ha inclòs en el text anteriorment transcrit
en aquesta acta.
Pep Quelart (ERC) agraeix la tasca de la gent que plega, que és part de la
societat civil i que ha treballat desinteressadament, i desitja sort a les noves
incorporacions. En sentit similar s’expressa Bernat Villarroya (ICV-EUiA),
qui destaca que un total de 18 persones en bona part independents i
proposades per ICV formen part d’òrgans, consells i comissions municipals
desinteressadament, i que en total parlem d’unes 100 persones, la qual
xifra expressa correctament la idea de participació ciutadana.
Josep Ramon (PP) se suma als agraïments, i valora positivament que els
grups puguin proposar persones que no són regidores; amb la presència de
representants d’entitats promovem i facilitem la participació.
Llorenç Casanova (CUP) també s’afegeix als agraïments. Demana al
president d’habitatge que impulsi nou habitatge social, el dret a l’habitatge i
el Pla d’habitatge, i al president de SERCOM que treballi per una televisió
d’abast supracomarcal tenint present l’aspiració de la Vegueria.
Ramon Zaballa (grup Socialista) agraeix la tasca de les persones que
pleguen i felicita i encoratja les persones nomenades. Recorda que
Vilafranca va ser pionera en crear organismes, empreses i consells que
fomenten la participació ciutadana.

V. PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL. CAP DE GABINET D’ALCALDIA
Se sotmet al Ple la proposta de l’alcaldia següent:
Atès l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, que estableix que serà personal eventual el que, en virtut
de nomenament i amb caràcter no permanent, només realitza funcions
expressament qualificades com de confiança o assessorament especial.
Atès que, entre d’altres, es considera que les tasques associades a la
definició de les polítiques de comunicació i imatge institucional s’inclouen
dins d’aquestes tasques qualificades com de confiança o assessorament
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especial, el que permet la creació d’un lloc de treball eventual i la seva
provisió a través d’aquest tipus de personal.
Atès que l’article 9.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals catalanes,
estableix que el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions del
personal eventual els han de determinar el ple de la corporació, havent-se
d’incorporar a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament. El nomenament
dels funcionaris eventuals correspon a l’alcalde lliurement.
Atès el que disposa l’article 104 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local, sobre creació de places de personal eventual per part
del Ple i nomenament dels funcionaris per part de l’alcalde.
Atesa la potestat d’autoorgantizació que té atribuïda aquest
Ajuntament d’acord amb allò disposat en l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Atesa la competència atribuïda al Ple municipal en matèria
d’aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, d’acord amb allò
previst en l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local,
S’ACORDA,
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs
de treball, tot creant una plaça de personal eventual de Cap de Gabinet
d’Alcaldia, amb les tasques i característiques que s’esmenten en la fitxa de
descripció del lloc de treball que acompanya aquest acord.
Les despeses associades a la provisió d’aquesta plaça s’imputaran a
la partida pressupostària 4 91201 11000. La retribució anual íntegra de la
plaça creada s’estableix, per al 2011, en la quantitat total de 44.000 €.
Segon.- Disposar la publicació de la creació d’aquesta plaça en el
BOP i en el DOGC, d’acord amb allò previst a l’article 10 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al
servei de les entitats locals catalanes. El nomenament de la persona que
ocuparà la plaça eventual correspon a l’alcalde, donant-ne compte al Ple i
publicant el nomenament en el BOP.
Aquesta proposta s’ha aprovat amb 9 vots a favor (grup de CiU), 5 en
contra (grups de la CUP, del PP i d’ERC) i 7 abstencions (grups Socialista i
d’ICV-EUiA).
El portaveu del govern i de CiU Aureli Ruiz recorda que aquesta proposta ja
es va presentar al Ple en el mes de juny, de forma llavors potser precipitada
i ara més treballada. En la nova proposta es defineixen les tasques, les
funcions, el perfil, la titulació de llicenciatura exigible, etc. Es tracta d’una
plaça eventual d’elecció directa de l’alcalde i de plena confiança lligada al
mandat municipal, de manera que la persona triada pot cessar en qualsevol
moment, i en tot cas quan cessa el govern actual. La figura de Cap de
Gabinet ja havia existit a l’Ajuntament, i es pretén cercar una persona
procedent del món de la comunicació que tingui també experiència en
relacions amb altres Administracions. Ruiz explica les funcions que exerciria
la persona triada, i afirma que fins ara a l’Ajuntament no existia cap plaça
de personal eventual o de confiança, la qual cosa no és habitual.
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Pep Quelart (ERC) afirma que ERC no està en contra genèricament de la
figura del personal eventual o de confiança, però que des de 2007 ve dient
que la necessitat d’una plaça en concret s’ha d’avaluar en funció de les
circumstàncies del cas. Des de 2007 ERC a Vilafranca no ha considerat
adient crear places eventuals, i avui ho continua pensant, ja que es fa difícil
pensar que les funcions proposades no les pugui realitzar ningú que
actualment treballi a l’Ajuntament, mitjançant fórmules de mobilitat del
personal o altres adients. ERC es pregunta si l’equip de govern no confia en
cap treballador municipal per a portar a terme tasques de comunicació i de
relació com les plantejades, les quals són tasques ben normal que hores
d’ara ja hi ha persones que les estan realitzant. A banda, es planteja un sou
desproporcionat, i el moment de crisi fa que la proposta del govern
esdevingui inoportuna. Quelart anuncia el seu vot en contra.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el govern té dret a organitzar-se
com cregui adient, i per tant s’abstindrà. Cal garantir que la persona que triï
l’alcalde no es quedarà a l’Ajuntament per sempre, sinó que cessarà quan
cessi l’alcalde o aquest ho disposi.
Josep Ramon (PP) s’adhereix al parer contrari d’ERC, ja que no es pot
justificar que en aquest moment la plaça sigui necessària. Ara fan tasques
similars la secretària de l’alcalde i el Cap de Premsa (amb complement per
protocol), i les poden continuar fent sense necessitat d’un nou càrrec. El PP
entendria que es creés un càrrec de confiança de gestió per a millorar
certes polítiques (urbanisme i planejament urbanístic, policia, etc.), però no
una plaça d’aquestes característiques.
Llorenç Casanova (CUP) diu que la CUP s’oposa als càrrecs de confiança i
ho ha vingut fent des de 2003, tant a l’Ajuntament com ara (a diferència
d’altres partits com ERC) al Consell Comarcal, perquè s’han d’adoptar
principis de transparència i professionalitat. A banda, estem en una situació
de crisi que desaconsella contractar una persona de confiança per a temes
d’alcaldia, comunicació i relacions externes. Casanova afirma a més que
existeixen fórmules de contractes per garantir que l’ocupació sigui realment
temporal, sense haver d’acudir a la figura del personal de confiança.
Vilafranca ara no té càrrecs de confiança, i això hauria de ser un motiu
d’orgull i s’hauria de mantenir. També pregunta què significa que la
retribució de 44.000 euros es digui que és per a 2011 (aclareix Ruiz que és
la retribució de tot l’any, però que si es nomena el càrrec cobrarà la part
proporcional de l’any treballada; la retribució es pot actualitzar a partir de
2012 en els mateixos termes que la resta del personal de la casa).

Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que en el Ple de juny el seu grup va
demanar que es concretessin les tasques del Cap de Gabinet, cosa que s’ha
fet. A parer seu, s’aprecien duplicitats de funcions entre les tasques 6 i 11 i
13 i 14 de la fitxa del lloc de treball, que s’haurien de corregir per a guanyar
en claredat; també caldria matisar la tasca 12, perquè no es deu tractar de
coordinar els mitjans de comunicació locals, sinó la política municipal en
matèria de comunicació. El grup Socialista s’abstindrà, perquè el govern de
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CiU té dret a la creació d’un càrrec de confiança, però a la vegada el
moment de crisi i l’estat de les finances municipals aconsella prudència.
L’alcalde Pere Regull afirma que l’accident i allò estrany és que a Vilafranca
no hi hagi cap càrrec de confiança actualment. És una figura democràtica,
perquè es plantegen gestions que exigeixen màxima confiança, i alhora les
persones cessen juntament amb el govern que les nomena. Els municipis
tenen càrrecs així, i per citar casos d’Ajuntaments en els quals ERC participa
en el govern, Salou té 7 places de confiança, i Vic 10. Es cercarà una
persona de confiança, però que en tot cas sigui plenament apta per al
càrrec. Entre altres tasques, la persona nomenada assumirà tasques de
relació i de coordinació amb altres Administracions com la Generalitat, per a
desencallar actuacions, subvencions i vies de finançament (deute INCASÒL,
subvencions llars d’infants, etc.), de manera que el salari que cobri ha de
ser ben rendible.
Pep Quelart (ERC) reitera que no està en contra per principis dels càrrecs de
confiança, però ara jutgem un cas concret, i després del debat el parer
d’ERC a Vilafranca amb relació a una plaça de Cap de Gabinet d’alcaldia és
negatiu. Afirma que l’any 2007 ell va ser l’únic regidor que va votar contra
el càrrec de confiança, mentre que la CUP es va abstenir.
Josep Ramon (PP) diu que acceptaria càrrecs de confiança necessaris en
altres àrees, però no en aquesta, i es pregunta què farà a partir d’ara el Cap
de Premsa si la persona triada s’ocupa de les mateixes funcions, o la
secretària de l’alcalde. A més, Ramon recorda que el PP va donar suport a
les dedicacions dels regidors; es va avalar que hi haguessin regidors amb
dedicació plena i tots els altres amb mitges dedicacions per tal que
treballessin, però ara el mateix govern amb teòrica notable dedicació
defensa que necessita una nova persona de confiança.
Pere Regull contesta que totes les persones actuals treballaran igual o més.
Ara es vota el càrrec de confiança, i si es nomena i cal una reestructuració
ja es portarà a terme. La persona nomenada tindrà una dedicació total, tots
els dies i les hores que siguin necessàries.
Llorenç Casanova (CUP) destaca que tots els partits menys la CUP fan ús de
la figura del personal de confiança. No es diu que això sigui antidemocràtic,
però és injust que l’elecció quedi a criteri de l’alcalde i que no es doni a
tothom oportunitats mitjançant una convocatòria pública.

VI, VI i VIII. NOMENAMENTS I REPRESENTACIONS
En aquests punts, es dona compte de quatre decrets de l’alcaldia sobre
delegacions i representacions. Són els següents:
- Decret de 14-9-2011
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Atès que es troben pendents nomenaments de diversos membres de
consells i comissions municipals, i de representants del municipi en
determinades institucions, en supòsits en què els nomenaments són
competència de l’alcalde.
Atès que, en el cas dels representants dels grups municipals en
determinats òrgans, s’han fet les consultes adients i s’han emès les
corresponents propostes,
DISPOSO:
1. El consell d’administració de l’entitat pública empresarial local
“Escola municipal de música Maria Dolors Calvet”, presidit pel regidor
Raimon Gusi i Amigó (CiU), estarà format pels representants de grups
municipals següents: Quima Ricart i Claver (grup Socialista), Marc Font i
Prous (CUP), Anna Jiménez i Solís (ICV-EUiA) i Núria Ferret i Miralles (ERC).
Resten pendents els nomenaments d’un vocal que ha de proposar el grup
municipal del PP, i els dels altres vocals previstos en els estatuts.
2. Disposar que quant a la Comissió interdepartamental de seguiment
del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament els seus
membres siguin, a banda del president Raimon Gusi i Amigó (regidor i CiU):
Quima Ricart i Claver (grup Socialista), Oriol Perelló i Cuadras (CUP), Isabel
Garcia i Sanz (ICV-EUiA) i Cesc Esteve i Mestre (ERC). Resta pendent el
nomenament d’un membre que ha de proposar el grup municipal del PP.
Formen part també de la Comissió el secretari de l’Ajuntament, el Cap de
Recursos Humans, el Responsable del Servei de Català, un/a tècnic/a de
política lingüística, un representant del Comitè d’Empresa i un de la Junta
de Personal, independentment d’altres tècnics municipals que s’hi puguin
incorporar.
3. Respecte de la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació, la
presidirà el regidor Raimon Gusi i Amigó, i al marge de la representació de
les entitats en formaran part, en representació dels grups municipals, Joan
Català i Inglada (grup de CiU), Carme Garrido i Garrido (grup Socialista),
Tere Soler i Font (CUP), Marta Abegón i Novella (ICV-EUiA) i Albert Zafra i
Soler (ERC). Resta pendent el nomenament d’un membre que ha de
proposar el grup del PP.
4. Quant a la Comissió Municipal de l’Habitatge, la presidirà el regidor
Josep Maria Martí i Ràfols, i en seran membres en representació dels grups
municipals Albert Peris i Miras (grup de CiU), Pablo Sancho i París (grup
Socialista), Sergi Marín i Sarabia (grup de la CUP), Nicolás A. Compañoni i
Pezzutto (ICV-EUiA) i Josep Àlvarez i Picos (ERC). Resta pendent el
nomenament d’un membre que ha de proposar pel grup del PP.
5. Amb relació al Consell Municipal de Serveis Socials, serà presidit
per la regidora Ramona Suriol i Saumell. Al marge dels representants de les
entitats, en formaran part en representació dels grups municipals: Georgina
Rafecas i Ferrer (grup de CiU), Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista),
Tere Soler i Font (grup de la CUP), Marta Otero i Molas (ICV-EUiA) i Griselda
Casan i Albiach (ERC). Resta pendent el nomenament d’un membre que ha
de proposar el grup del PP.
6. Quant al Consell Municipal per la Igualtat, serà presidit per la
regidora Ramona Suriol i Saumell. A banda dels representants de les
entitats, en formaran part en representació dels grups municipals Carme
Garrido i Garrido (grup Socialista), Laia Santís i Martí (grup de la CUP),
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Jaume Clos i Arall (ICV-EUiA) i Sara Jansà i Armengol (ERC). Resta pendent
el nomenament d’un membre que ha de proposar el grup del PP.
7. Pel que fa el Consell Municipal de Medi Ambient, serà presidit pel
regidor Josep Maria Martí i Ràfols. Al marge dels representants de les
entitats, en formaran part en representació dels grups municipals Benjamí
Borràs i Delgado (CiU), Felip Ortega i Garrido (grup Socialista), Isa Martínez
i García (grup de la CUP), Aida Girona i Girona (ICV-EUiA) i Oriol Soler i
Prado (ERC). Resta pendent el nomenament d’un membre que ha de
proposar el grup del PP.
8. Amb relació al Consell Municipal de Policia Comunitària, serà
presidit pel regidor Joan Manel Montfort i Guasch. Amb independència dels
representants de les entitats (dos representants d’associacions de veïns i
dos representants de comerciants), en formaran part en representació dels
grups municipals Josep Anton Lloret i Hill (grup de CiU), Xavier Lecegui i
Ruano (grup Socialista), Dídac Gallego i Serrano (grup de la CUP), Agustí
Villarroya i Seafini (ICV-EUiA) i Albert Zafra i Soler (ERC). Resta pendent el
nomenament d’un membre que ha de proposar el grups del PP.
9. Pel que fa al Consell Municipal sobre la Convivència, serà presidit
per la regidora Ramona Suriol i Saumell. Al marge dels representants de les
entitats, en formaran part en representació dels grups municipals Josep
Anton Lloret i Hill (grup de CiU), Foix Sogas i Casanova (grup Socialista),
Blanca Rivas i Roigé (grup de la CUP), Òscar Prieto i Flores (ICV-EUiA) i
Sara Jansà i Armengol (ERC). Resta pendent el nomenament d’un membre
que ha de proposar el grup del PP.
10. Quant a la Comissió Municipal per a la Gent Gran, en serà
presidenta la regidora Ramona Suriol i Saumell. En representació dels grups
municipals, en formaran part Georgina Rafecas i Ferrer (grup de CiU),
Montse Arroyo i Ferrando (grup Socialista), Hortènsia Ventura i Grimau
(grup de la CUP), Roser Lozano i Sánchez (ICV-EUiA) i Pere Vidal i Marimon
(ERC). Resta pendent el nomenament d’una persona que ha de proposar el
grup del PP.
11. La Comissió de Comunicació, publicitat i propaganda la presidirà
la regidora Maria Josep Tuyà i Manzanera.
En formaran part, en
representació dels grups municipals, Ramon Zaballa i Serra (grup
Socialista), Xavi Cols i Mallofrè (grup de la CUP), Toni Peñafiel i Hervàs
(ICV-EUiA) i Pep Quelart i Bou (ERC). Resta pendent un membre que ha de
proposar el PP.
12. Es nomenen vocals del consell rector de l’organisme autònom
Patronat Municipal d’Esports, a proposta dels grups d’ERC i de la CUP, a
Adrià Cabezas i Esteve i a Antoni Guimerà i Brunet respectivament.
13. Es nomenen vocals del consell rector de l’organisme autònom
Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a proposta dels grups d’ERC i de la
CUP, a Jordi Rosell i Perelló i a Jordi Hill i Montes respectivament.
14. Es nomenen vocals del consell rector de l’organisme autònom
Patronat Municipal del Teatre de “Cal Bolet”, a proposta dels grups d’ERC i
de la CUP, a Albert Zafra i Soler i a Àlex Resta i Marrugat respectivament.
15. Es nomenen vocals del consell rector de l’organisme autònom
“Torras i Bages”, a proposta dels grups d’ERC i de la CUP, a Xavi Vaqués i
Segura i a Meritxell Marsal i Mestres respectivament.
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16. Es nomenen vocals del Consell Escolar Municipal, a proposta dels
grups d’ERC i de la CUP, a Dolors Tosas i Rius i a Oriol Perelló i Cuadras
respectivament.
17. Es nomenen representants municipals al Comitè d’Avaluació i
Seguiment de la Llei de Barris (Espirall), a proposta dels grups d’ERC i de la
CUP, a Albert Zafra i Soler i a Teresa Baqués i Esteve respectivament.
18. Es nomena representant municipal en el Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès (Ricard Fortuny), a proposta del grup de la CUP, a
Tere Cano i Barrera.
19. Es nomena representant de l’Ajuntament a la comunitat de
propietaris de l’aparcament soterrani de la plaça Pau Casals al regidor Josep
Maria Martí i Ràfols.

- Decret de 14-9-2011
Atès que per decret de 14 de juny de 2011 (BOPB de 29-06-2011) es
va disposar la delegació d’atribucions de l’alcaldia a favor de tinents i tinentes
d’alcalde i de regidors i regidores amb delegació.
Atès que es considera procedent, per raons d’eficiència i agilitat, que el
regidor de Serveis Urbans i Mobilitat Josep M. Martí, i el regidor de Neteja
Viària i Gestió de Residus Aureli Ruiz, puguin dictar actes administratius en les
matèries que gestionen per delegació, i que s’adscriuen a l’Àrea de Serveis
Urbans i Seguretat Ciutadana,
DISPOSO:
1. S’introdueix en l’apartat 6 del decret de 14 de juny de 2011 (BOPB
29-06-2011) el redactat següent:
“També el regidor Josep M. Martí i Ràfols podrà dictar actes
administratius que afectin a tercers sobre les matèries de Serveis Urbans i
Mobilitat, i el regidor Aureli Ruiz i Milà tindrà les mateixes potestats quant a
Neteja Viària i Gestió de Residus”.
2. Notificar aquest decret, donar-ne compte al Ple i publicar-lo en el
BOPB.
- Decret de 15-9-2011
Atès que per decret de 14 de juny de 2011 (BOPB de 29-06-2011) es
va disposar la delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor de tinents i
tinentes d'alcalde i de regidors i regidores amb delegació, i es van nomenar
les presidències dels consells rectors dels organismes autònoms.
Atès que els estatuts de l'organisme autònom local Patronat Municipal
d'Esports, en el seu article 7, preveuen que el consell rector el formen
el.president o la presidenta, el vicepresident ola vicepresidenta i deu vocals,
i en el seu article 8.1 es disposa que les persones titulars de la presidència i
de la vicepresidència les nomena l'alcalde entre els membres del consistori.
Atès que es va nomenar presidenta la regidora Emília Torres i
Miralles, i que ara es considera convenient nomenar un vicepresident.
DISPOSO:
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1. Nomenar el tinent d'alcalde Joan Manel Montfort i Guasch
vicepresident del consell rector del'organisme autònom local Patronat
Municipal d'Esports.
2. Notificar aquest decreT , donar-ne compte al Ple i publicar-lo en el
BOPB.

Decret de 27-9-2011
Atès que es troben pendents nomenaments de diversos membres de
consells i comissions municipals, en supòsits en què els nomenaments són
competència de l’alcalde o en què la competència li ha estat delegada pel
Ple municipal.
Atès que, en el cas dels representants dels grups municipals en
determinats òrgans, s’han fet les consultes adients i s’han emès les
corresponents propostes,
DISPOSO:
1. Nomenar vicepresident del consell rector de l’organisme autònom
Patronat Municipal de Comerç i Turisme al tinent d’alcalde Joan Manel
Montfort i Guasch.
2. Nomenar membre del consell d’administració de l’EPEL “Escola
municipal de música Maria Dolors Calvet”, a proposta del grup del PP, a
Jordi Bové i Moncusí.
3. Nomenar membre de la Comissió Interdepartamental de seguiment
del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament, a proposta
del PP, a Jordi Bové i Moncusí.
4. Nomenar membre de la Comissió Municipal de l’Habitatge, a
proposta del PP, a Enric Villanueva i Cabado.
5. Nomenar membre del Consell Municipal per la Igualtat, a proposta
del grup del PP, a Maria Rosa Rodríguez i Moreira.
6. Nomenar membre del Consell Municipal de Serveis Socials, a
proposta del grup del PP, a Enric Villanueva i Cabado.
7. Nomenar membre del Consell Municipal de Policia Comunitària, a
proposta del grup del PP, a Francisco Cruz Criado.
8. Nomenar membre del Consell Municipal sobre la Convivència, a
proposta del grup del PP, a Maria José Lou i Marco.
9. Nomenar membre del Consell Municipal de Medi Ambient, a
proposta del grup del PP, a Juan Francisco Martín i García.
10. Nomenar membre de la Comissió Municipal de Solidaritat i
Cooperació, a proposta del grup del PP, a M. Pilar Sánchez i Caso.
11. Nomenar membre de la Comissió Municipal per a la Gent Gran, a
proposta del grup del PP, a Pere Arnabat i Bertran.
12. Nomenar membre de la Comissió de Comunicació, publicitat i
propaganda, a proposta del grup del PP, a Jordi Bové i Moncusí.
13. Es nomenen els següents vocals del consell rector de l’organisme
autònom Patronat Municipal d’Esports, a proposta del Consell Municipal
d’Esports: Raimon Mascaró i Figuerola, Roser García i Casanovas, Antoni
Alsina i Felip, Núria Repiso i Campllonch i Antoni Osuna Gómez.
14.
Es nomenen
els següents vocals del consell rector de
l’organisme autònom Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a proposta
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del Consell del Patronat: Laia Roig i Bertran, Salvador Queraltó i Vallès,
Olga Guasch i Juvé, Pere Albornà i Guzmán i Fèlix Hill i Rovira.
15. Notificar aquest decret a les persones interessades, donar-ne
compte al Ple i publicar-lo.

IX. DECRET REGISTRE DE PARELLES DE FET ESTABLES
En aquest punt, es dóna compte al Ple del decret d’alcaldia de 22 de
setembre de 2011 següent:
Atès que el ple municipal d’aquest Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, per acord de 12 d’abril de 1994, va crear el denominat “registre
municipal d’unions civils” (RUC), en el qual s’hi poden inscriure
voluntàriament les parelles que convisquin sense haver contret matrimoni,
tant heterosexuals com homosexuals. L’acord del ple, en el seu apartat
dispositiu 5è, autoritza expressament l’alcalde per a “completar i precisar
per decret el contingut d’aquest acord, sense alterar el seu text i esperit”.
Atès que posteriorment el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella i, actualment, la
norma legal que a Catalunya regula les denominades “parelles estables” és
el capítol IV (article 234) del títol III del llibre segon del Codi civil de
Catalunya, relatiu a la persona i la família, aprovat per la Llei 25/2010, del
29 de juliol.
Atès que la llei catalana vigent (article 234-1) estableix que dues
persones que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial
es consideren parella estable si la convivència dura més de dos anys
ininterromputs, si durant la convivència tenen un fill en comú o si
formalitzen la relació en escriptura pública. Per la seva part, l’article 234-2
preveu que no poden constituir una parella estable els menors d’edat no
emancipats, les persones relacionades per parentiu en línia recta, o en línia
collateral dins del segon grau, les persones casades i no separades de fet i
les persones que convisquin en parella amb una tercera persona.
Atès que aquesta alcaldia, per decret de 30 de maig de 2011, va
acordar suspendre cautelarment l’alta de noves parelles en el registre
municipal d’unions civils, fins que el ple municipal aprovés una reforma de
la regulació del registre, ja que es va observar que s’havia produït un
increment extraordinari i desproporcionat de noves inscripcions en el
registre municipal, i amb la finalitat de garantir que les parelles que s’hi
inscriuen realment convisquin de forma anàloga a la matrimonial en el
mateix domicili, rebutjant la utilització del registre administratiu per a
finalitats alienes a les que van justificar la seva creació.
Atès que es considera adient dictar unes concises normes per assolir
les finalitats preteses amb la suspensió cautelar, respectant les previsions
de la legislació civil catalana que s’ha esmentat, normes que es poden dictar
per l’alcalde per decret fent ús de les facultats de completar i precisar la
regulació que li va atorgar el ple el dia 12 d’abril de 1994, ja no s’incorpora
cap novetat reguladora substancial que no derivi de la llei vigent.
Per això, DISPOSO:
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1. El registre d’unions civils (RUC) de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès, creat per acord del ple municipal de 12 d’abril de 1994, podrà
denominar-se també “registre municipal de parelles estables”. Les parelles
podran ser, indistintament, heterosexuals o homosexuals.
2. Per a la inscripció en el registre els membres de la parella estable han
de conviure en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, i:
a) Hauran de ser majors d’edat o menors emancipats.
b) No han d’estar relacionats entre si per parentiu en línia recta, o en
línia collateral dins del segon grau.
c) No poden estar casats i no separats de fet, ni conviure en parella
amb una tercera persona.
d) Han d’estar inscrits en el padró municipal d’habitants com a residents
a Vilafranca del Penedès, en el mateix domicili.
3. D’acord amb la llei, existeix parella estable i tenen efectes les
previsions sobre aquesta figura que estableix el Codi civil de Catalunya, si la
convivència dura més de dos anys ininterromputs, si durant la convivència
tenen un fill en comú o si formalitzen la relació en escriptura pública.
Per tant, les inscripcions en el registre tindran lloc si es compleixen els
requisits de l’apartat 2, però pel que fa tant a la inscripció registral com a
les certificacions que es lliurin:
a) Es farà constar que existeix inscripció en el registre municipal, i
consideració com a parella estable d’acord amb l’article 234-1 del Codi civil
de Catalunya, si s’ha formalitzat escriptura pública, si existeixen un o més
fills en comú o bé si consta que ha existit convivència ininterrompuda entre
els membres durant almenys els dos darrers anys. La convivència
s’acreditarà ordinàriament mitjançant el padró municipal d’habitants de
Vilafranca o del municipi que correspongui de residència anterior.
b) Si no s’acrediten les circumstàncies de l’apartat a) anterior, es
produirà la inscripció en el registre si se sollicita, però es farà constar que
malgrat la inscripció no consta que les persones es considerin una parella
estable d’acord amb els requisits de l’article 234-1 del Codi civil Catalunya.
La inscripció en aquests termes es pot complementar posteriorment
acreditant les circumstàncies de l’apartat a), en el qual supòsit es portaran
a terme les anotacions i les inscripcions adients.
4. Aixecar la suspensió cautelar de noves altes en el registre municipal
acordada per decret de 30 de maig de 2011. Podran realitzar-se noves altes
i inscripcions, en els termes de l’acord plenari de 12 d’abril de 1994 i
d’aquest decret.
5. Donar compte d’aquest decret al ple municipal, i publicar-lo en el BOP
per a general coneixement.
L’alcalde Pere Regull recorda que es va explicar la suspensió de les
inscripcions pels casos d’inscripcions fraudulentes detectats, i ell mateix va
comentar que s’intentaria aixecar o deixar sense efectes la suspensió amb
una regulació del registre més acurada. El decret dictat adapta la regulació
al Codi civil de Catalunya de 2010, que és una de les lleis més avançades
d’Europa en matèria de parelles estables. A l’efecte del registre, i d’acord
amb la llei, hi haurà parella estable si hi ha escriptura pública, fills en comú
o dos o més anys de convivència (a Vilafranca o fora). Si no es compleix
cap dels requisits, serà possible igualment la inscripció, però fent constar
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que d’acord amb el Codi civil no hi ha parella estable fins que algun dels
requisits legals es compleixi.
Pep Quelart (ERC) recorda que va donar suport a la suspensió, i que la
solució final trobada és òptima i ajustada a dret. Tot i amb això, la llei
catalana és de 2010, la suspensió no va tenir lloc fins al maig o juny de
2011 i ara ja som a finals de setembre de 2011; el govern hagués pogut
actuar amb més celeritat, ben probablement.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que es van impedir les inscripcions en el
registre de parelles des de juny, allegant casos de frau. El frau s’ha de
combatre, però la mesura va ser desproporcionada, com ho seria si davant
uns casos de matrimoni de conveniència es negués a tothom el dret al
matrimoni. Per sort, ara es corregeix i es reprendran les inscripcions.
Josep Ramon (PP) dóna suport al decret, i demana que per atorgar ajuts
municipals o per a determinar les quotes de les llars d’infants es tingui en
compte, és a dir, que a l’efecte d’ajut es consideri parella de fet la que
compleix els requisits del decret i del Codi civil. L’alcalde contesta que es
mirarà d’evitar els fraus i es tindrà en compte la normativa vigent.
Xavier Navarro (CUP) critica que es parli d’homosexuals i heterosexuals com
si no fossin parelles igualment en tots els casos; i també fa referència a la
dificultat d’interpretar termes del decret com casats no separats de fet.
L’alcalde explica el que estableix la llei, que ha estat reproduït en el decret,
per a concloure que la normativa és clara i justa.
Jordi Solà (grup Socialista) dóna suport al decret. Pregunta les raons per les
quals el registre ara té un doble nom possible (unions civils i parelles
estables). Es contesta que s’admet el doble nom: el de parelles s’ha fet
constar perquè és el que empra actualment la llei, i el d’unions civils perquè
és el nom que usava l’acord de Ple de 1994.

X. MOCIÓ IBI I AUTOPISTES
Es presenta al Ple la següent moció de
d’encapçalament per part del grup de la CUP):

l’alcaldia

(amb

petició

Recentment, el Tribunal Suprem ha resolt en sentit estimatori els
recursos de cassació formulats per l’Estat contra sentències del Tribunal
Superior de Justícia de Madrid, que havien reconegut el dret d’alguns
ajuntaments catalans a ser compensats per les quanties corresponents a la
bonificació en l’IBI reconeguda a la concessionària d’autopistes ACESA.
En la sentència del Tribunal Suprem es diu que amb la manca de
compensació als municipis no es vulnera l’autonomia local ni el principi de
suficiència financera. També es diu que els municipis no han perdut res,
perquè mai no han cobrat l’IBI de les concessionàries d’autopistes. Així
mateix, la sentència afirma que el mandat de compensar que estableix la
llei d’hisendes locals no vincula el legislador estatal que reconeix beneficis
fiscals, i que també els municipis han de contribuir a les mesures d’interès
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general. En definitiva, no es pot exigir cap compensació per la bonificació de
l’ IBI donada per llei, i en tot cas sempre és l’Estat qui pot disposar allò que
estimi més adient.
Malgrat que podem o no compartir els raonaments jurídics que es
contenen en la sentència per tal de justificar la denegació de la
compensació als ajuntaments, és evident que aquest és el pronunciament
del Tribunal Suprem. Així, els diferents Tribunals Superiors de Justícia, en
base a aquesta postura del Tribunal Suprem, han modificat el seu criteri i,
en les sentències que han dictat amb posterioritat, també deneguen les
peticions formulades davant d’ells. Així que, en aquest moment, per via
judicial ja no tenim possibilitat legal de continuar fent aquestes peticions de
compensació.
Pel que fa a l’Ajuntament de Vilafranca, s’ha emés resolució del
Ministerio de Hacienda, denegatòria de la compensació sollicitada pels
exercicis 2008 a 2010, per import de 398.694,71 €. Com diem, un recurs
judicial contra aquesta resolució ja no té, a hores d’ara, cap possibilitat de
prosperar.
Estem parlant d’autopistes de peatge que, si beneficien a algú,
justament no és a municipis com el de Vilafranca, que ha de veure com pel
seu municipi passa una infraestructura com l’autopista AP-7, única
alternativa ràpida per anar cap al nord del nostre país, i per la qual els
vilafranquins i penedesencs no tenim més remei que pagar, si la volem
utilitzar. Així, ja “contribuïm” a les “mesures d’interès general” que diu l’alt
tribunal. Però es veu que no n’hi ha prou, i a més no podem demanar que,
per altra banda, se’ns compensi pel pas d’una infraestructura que,
econòmicament, només afavoreix l’empresa concessionària.
És per això que, en base a aquestes sentències, només l’Estat pot
solucionar aquest problema, modificant la Llei reguladora de les hisendes
locals en el sentit d’eliminar aquest benefici fiscal que tenen reconegut les
concessionàries d’autopistes.
Per tot això, el ple municipal acorda el següent:
1. Demanar al Govern de l’Estat que activi la modificació de la
Disposició addicional tercera del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de tal
manera que s’introdueixi en el seu redactat que els beneficis fiscals
concedits a les autopistes de peatge quedin extingits a partir del 31 de
desembre de 2011.
2. Demanar a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de
Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM), que
promoguin, també a través de la Federació Española de Municipios y
Provincias (FEMP), una campanya informativa als municipis afectats pel pas
d’autopistes de peatge, per tal d’aconseguir que aquests municipis també
demanin aquesta modificació de la llei.
3. Fer arribar aquest acord a la FMC, a l’ACM, a la FEMP, al Congreso
de los Diputados, als grups parlamentaris del Congreso de los diputados i al
Ministerio de Economia i Hacienda.
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. Es fa constar que la necessitat
de tramesa als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats (malgrat la
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recent dissolució de les Corts i convocatòria d’eleccions) s’ha introduït a
petició del portaveu d’ICV-EUiA Bernat Villarroya.
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz fa un repàs històric de les autopistes i el
pagament de l’IBI per part de les concessionàries. A Vilafranca disposem de
l’AP-7, i la concessió que havia d’acabar el 2005 s’ha allargat fins al 2021, i
són probables altres pròrrogues. Les concessionàries tenen beneficis fiscals i
exempció de l’IBI que hauria de cobrar l’Ajuntament. El Tribunal Suprem ha
negat que per llei l’Estat hagi de compensar els municipis afectats per
l’exempció, i per tant ara només resta la via de promoure una modificació
d’un precepte de la Llei d’hisendes locals que acabi amb aquest benefici
fiscal no justificat, que va en detriment dels ingressos municipals.
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i considera que no és just que les
decisions de l’Estat en benefici de la concessionària perjudiquin Vilafranca.
També anuncia que farà un prec per tal que el cost de l’AP-7 a Vilafranca
sigui el mateix amb independència del peatge concret d’entrada o sortida.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció, demana que es
trameti als grups del Congrés també i afirma que no s’entén que una
empresa com ACESA no hagi de pagar l’IBI a aquest i als altres
ajuntaments.
Josep Ramon (PP) considera no justificat que es mantingui l’exempció de
l’IBI quan la concessió és en fase de pròrroga. Alerta que tampoc seria bo
que l’empresa pagui l’IBI i allegui un desequilibri econòmic de la concessió
que ens porti a un augment de les tarifes dels peatges a càrrec de les
persones usuàries.
Llorenç Casanova (CUP) demana d’encapçalar la moció. Fa referència a una
moció de 2010 treballada per la CUP que demanava cobrar l’IBI en base a
sentències dels Tribunals Superiors de Justícia, però ara la situació ha
canviat amb la sentència del Tribunal Suprem. No és just que les persones
normals paguin l’IBI i la poderosa concessionària no. També creu que els
tres peatges de Vilafranca haurien d’estar unificats (a la baixa) quant a
tarifes, i que ara que s’han fet les obres s’hauria de destinar l’1% (cultural)
del cost a obres d’interès cultural a Vilafranca.
Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la moció i a la demanda
de poder percebre l’IBI. Si als anys 60 del segle XX s’hagués optat pel
corredor del Mediterrani potser les coses haurien anat diferent, però ara
hem de fer front a aquesta injustícia.
L’alcalde Pere Regull matisa quant a l’1% cultural que no està establert per
llei que la inversió s’hagi de fer en el lloc de les obres, ja que això s’integra
en un fons d’àmbit estatal.

XI. MOCIÓ CORAL PENEDÈS
Es presenta la moció de l’alcaldia següent:
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La Societat Coral El Penedès va néixer l’any 1862, i amb l’empenta i
la collaboració d’Eduard Vidal i Valenciano, va passar a formar part de les
societats corals euterpenses que havia iniciat i organitzat Josep Anselm
Clavé.
La Societat Coral El Penedès potser és actualment l’única a Catalunya
que, des de la seva fundació fins l’actualitat, ha dut a terme l’activitat coral i
artística de forma no interrompuda, contínua. Fins i tot, en els anys de la
guerra civil les seves dependències restaren obertes i es van celebrar
reunions periòdiques. Des del 1862 fins l’actualitat ha pres part en tot tipus
d’esdeveniments i activitat musical i a l’any 1983 s’hi incorporaven les veus
femenines.
En
el procés d’estructuració i vertebració de la Catalunya
contemporània, les entitats culturals, i d’una manera prou específica i
reconeguda els Cors de Clavé, hi han tingut un paper molt específic: el
d’estructurar una societat civil basada en els ideals de catalanitat que, al
mateix temps i d’acord amb els postulats regeneracionistes de Josep
Anselm Clavé, trobava camins per a superar les seves mancances culturals i
de formació.
Hi ha moltes agrupacions corals que poden oferir una àmplia
trajectòria i algunes, com la Societat Coral El Penedès, amb una
extraordinària acció continuada durant prop de 150 anys.
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va concedir la Medalla de la
Vila a la Societat Coral El Penedès, en motiu del seu centenari, a l’any 1962.
Per la qual cosa S’ACORDA:
1.- Felicitar la Societat Coral El Penedès per als seus 150 anys
d’activitat musical ininterrompuda.
2.- Proposar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a la Societat Coral El Penedès, de
Vilafranca del Penedès, per la seva trajectòria, des de 1862 fins a
l’actualitat, en el manteniment de la seva activitat musical i artística.
3.- Comunicar aquest acord a la presidència de la Generalitat de
Catalunya i del Parlament de Catalunya, als portaveus dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la presidència del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, a la Federació de Cors de Clavé i a la Societat
Coral El Penedès.
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.
El regidor de Cultura Raimon Gusi saluda la delegació de l’entitat present en
el saló de sessions. Gusi afirma que fa goig i és un honor presentar al Ple
una moció així, per a retre homenatge a una entitat amb 150 anys
d’important activitat musical i cultural continuada a Vilafranca.
Pep Quelart (ERC) felicita la Coral pels 150 anys de vida, i agraeix que al
llarg de la història molta gent hagi dedicat esforços a l’entitat i a la millora
cultural de la vila. La Societat Coral s’ha fet creditora de la Creu de Sant
Jordi.
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) felicita el “Coro”, i s’adhereix plenament a la
moció. En sentit similar s’expressen Josep Ramon (PP), Llorenç Casanova
(CUP) i Francisco Romero (grup Socialista).

XII. MOCIÓ CORRELLENGUA
Es presenta la següent moció de l’alcaldia:
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions
estatals i comunitàries,
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat
i en l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la
iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells
comarcals, associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
catalana (CAL), organitzadora del Correlllengua, de ratificar i augmentar
aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha
caracteritzat aquest municipi,

1.

2.

3.
4.

5.

6.

El Ple de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès,
ACORDA:
Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de
la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la
llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva
unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infrastructura i l’ajuda
necessària per al bon desenvolupament de les activitats
programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que
siguin propis d’aquesta corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i collectius, i
especialment entre la població nouvinguda.
Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i
el bon funcionament del Correllengua 2011 (compte núm. 2100.
4742. 79. 0200004867).
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 2426 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del
Correllengua pel municipi.

L’anterior moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra,
corresponents aquesta darrers al grup del PP.
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Raimon Gusi (regidor de Cultura i CiU) recorda que cada any té lloc aquesta
important iniciativa. Ens mostrem a favor del Correllengua, i donem suport
als actes que se celebrin a Vilafranca.
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. Assistim des d’Espanya a una
envestida contra la llengua catalana, i per tant el Correllengua és oportú i
necessari. El català és la llengua més feble, i s’han de portar a terme
accions en la seva defensa. Bernat Villarroya (ICV-EUiA) també es mostra
favorable a la moció.
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció. Hi havia donat suport
anteriorment, però el Correllengua està agafant un tarannà independentista
que és legítim, però que exclou una part important de la població. No es pot
dir que el català estigui perseguit, i només cal comparar la nostra situació
amb la de França.
Xavier Navarro (CUP) considera que l’entitat organitzadora fa una bona
feina, i treballa també per la unitat de la llengua als Països Catalans.
Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la moció, i considera que
posar en valor la llengua pròpia, el català, és important i positiu.

XIII. MOCIÓ BLOC NOTÍCIES PUIGDÀLBER
Es presenta la següent moció d’ERC:
El passat dia 4 de juliol de 2011, es va acordar, amb els vots favorables
dels 4 regidors de CiU a Puigdàlber, (David Masdeu, José Tello, Rafael del
Moral
i
Isabel
Cánovas)
declarar
“non
grat”
el
bloc
http://puigdalbernoticies.wordpress.com. I facultar a l’alcalde per exercir
accions.
Entenem que aquesta acció es un atac directe contra la llibertat
d’expressió.
Entenem que es tracta d’una actuació “despòtica”, fora de lloc, i que
deixa “al descobert” la ideologia i “ valors” del seu alcalde i equip de
govern, pel que fa a la concepció de la llibertat i la democràcia. Tot allò que
no segueix els seus plantejaments ni formes de fer està contra ells. Es la
política d’ ”ets amb mí o contra mí”, de l’enfrontament.
Aquest fet denota una manca de rigor i de responsabilitat política de
David Masdeu, alcalde de Puigdàlber, dirigent comarcal d’Unió i possible
Conseller de la Comarca,.....atacant opinions, fets i informacions. Per
aquesta regla de tres s’haurien de declarar pràcticament tots els mitjans de
comunicació o d’opinió que donen a conèixer, opinions, fets o notícies
d’interès....com a “non grat”.
D’altra banda, degut a la filiació de l’administrador del bloc, suposa
un atac directe contra un regidor d’Esquerra i , per tant, contra l’oposició a
l’Ajuntament davant de qualsevol possibilitat d’expressar opinions, fets i
publicar notícies que no els agraden, i que no segueixin el “pensament
únic” que es vol imposar a Puigdàlber ja des del primer Ple de la legislatura.

28

Davant d’aquesta actitud i els fets que s’han exposat i que no poden
ser acceptats per part de cap Ajuntament democràtic, es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
Declarar la ferma voluntat de defensa de la llibertat d’expressió en
qualsevol dels mitjans de comunicació que tenen com a objectiu la
transmissió d’opinions.
Condemnar l’actuació de l’alcalde de Puigdàlber i del grup municipal
de CiU davant l’acord de declaració de non grat el bloc de noticies
http://puigdalbernoticies.woedpress.com , demanant-li que es retracti de
dita declaració.
Fer trasllat d’aquests acords a l’Ajuntament de Puigdàlber, al Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, als diversos Grups Parlamentaris del Parlament
de Catalunya i al Síndic de Greuges.
L’anterior moció no ha estat votada ni aprovada, ja que després del debat
ha estat retirada per part del grup proposant d’ERC.
Amb caràcter preliminar, l’alcalde Pere Regull afirma que va demanar a Pep
Quelart que retirés aquesta moció, la qual pretén que el Ple de Vilafranca
censuri un acord d’un municipi de la comarca com Puigdàlber, de la mateixa
manera que no seria adient debatre al Ple, per exemple, la negativa de Sant
Sadurní a un acte de presentació d’un llibre d’un periodista. És clar que
l’Ajuntament de Vilafranca no és un lloc en el qual s’hagin de seguir,
comentar i votar debats que tenen lloc en altres municipis. Si no es retira la
moció, i anem a pràctiques d’aquesta mena, potser ell com alcalde haurà de
plantejar-se quines mocions s’admeten o no a tràmit i debat.
Pep Quelart (ERC) afirma que el seu partit ho va discutir i va concloure que
calia portar l’assumpte al Ple municipal, i diu no entendre que en aquest
saló de sessions puguem parlar per exemple del Tibet i no d’atacs a la
llibertat d’expressió en un municipi veí de la comarca. ERC es solidaritza
amb els companys afectats. El cas de Puigdàlber és insòlit i excepcional i,
malgrat que no és agradable censurar a ningú, justifica un pronunciament
de Vilafranca, més i quan des de la presentació de la moció a principis
d’agost l’alcalde de Puigdàlber i CiU podien rectificar, i no ho han fet.
Tothom reconeix que en aquesta polèmica ERC té raó, i és lògic que ERC
vulgui donar suport als seus companys de Puigdàlber.
Quelart afirma que CiU ja ha anunciat una esmena a la totalitat de la moció
que no s’hauria d’admetre, i demana que el Ple no accepti aquestes
conductes, que no és la primera vegada que es produeixen. CiU fa un ús
incorrecte i abusiu del ROM, presentant en forma d’esmena a la totalitat un
text que deixa sense efecte el sentit de la moció presentada. Es tracta de
trampa i de joc brut.
Tot seguit es presenta la següent esmena a la moció per part de CiU:
“ESMENA A LA TOTALITAT QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, A LA MOCÍO DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
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“MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ AMB MOTIU DE LA
DECLARACIÓ DE ‘NON GRAT’ DEL BLOC ‘PUIGDABERNOTICIES’ “
Substituir tot el text per:
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ”
ACORDS
Declarar la ferma voluntat de defensa de la llibertat d’expressió en
qualsevol dels mitjans de comunicació que tenen com a objectiu la
transmissió d’opinions, sempre i quan aquestes no atemptin contra valors
fonamentals com el respecte, l’honor i els drets fonamentals de les
persones.
Respectar l’autonomia de les institucions en aquelles decisions que
les afecten, condemnant aquelles actituds que no responguin a la defensa
de la llibertat d’expressió manifestada en el punt anterior.
En nom de CiU, Raimon Gusi diu que l’esmena a la totalitat és legal,
legítima i ètica, perquè es pretén que el Ple es manifesti a favor de la
llibertat d’expressió. Anuncia que si es retira la moció es retirarà l’esmena.
L’Ajuntament no ha d’anar qüestionant el dia a dia d’altres municipis. Ara a
la comarca hem de fer pinya i emprendre accions conjuntes; defensem la
llibertat d’expressió, però Gusi afirma que si Vilafranca vol liderar ha de
respectar l’autonomia dels veïns.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup és favorable a la
llibertat d’expressió, però que s’abstindrà tant respecte a una moció com la
relativa a Puigdàlber com a una esmena que intenta desactivar i tapar una
moció de forma barroera.
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la llibertat d’expressió, i diu que
tothom té llibertats i límits. El PP no entrarà en el debat concret, i recorda
que en altres ocasions en aquest Ple s’han ofegat i eliminat mocions
presentant escrits que s’han denominat esmenes a la totalitat.
Xavier Navarro (CUP) afirma que s’abstindrà en l’esmena i en la moció. Hi
ha comentaris no grats, però també existeix la llibertat d’expressió. No hem
d’entrar en debats com si a Puigdàlber es condemna un bloc o a Sant
Sadurní no es permet la presentació d’un llibre d’un periodista, i si hi ha
d’haver debats així potser s’haurien de traslladar al Consell Comarcal.
Ramon Zaballa (grup Socialista) rebutja aquesta mena de mocions perquè
no hem d’entrar en debats propis d’altres municipis. Tanmateix, té raó
Quelart quan denuncia pràctiques que el seu grup també ha patit en altres
ocasions, anullant en la pràctica una moció per via d’esmena.
Pep Quelart (ERC) retira finalment la moció per evitar que s’acabi aprovant
una suposada esmena a la totalitat de CiU, i ho considera tot plegat molt
trist, de forma que la valoració negativa que sovint fa dels polítics molta
gent queda potser justificada a la vista d’actituds com aquesta. S’han portat
a terme pràctiques brutes i abusos que ERC no tolerarà. Si CiU no estava
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d’acord amb la moció podia votar-hi en contra, però potser tenia por de ferho i ha optat per una trampa abusant de l’esmena.
Raimon Gusi (CiU) replica que no es tracta de joc brut. Si votava contra la
moció podia quedar el dubte sobre la postura de CiU amb relació a la
llibertat d’expressió. Com sia que CiU defensa la llibertat d’expressió, diu
Gusi que ho ha volgut deixar clar mitjançant l’esmena.

XIV. MOCIÓ FINANÇAMENT LOCAL I ESPOLI FISCAL
Es presenta la següent moció de la CUP:
Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès s’ha
denunciat ja en diverses ocasions que el sistema de finançament dels
ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en última instància el
principal perjudicat n’és la Vila. La darrere ocasió va ser ara fa tot just un
any, en el ple municipal de 2010, en què es va acordar reclamar a l’Estat
espanyol la condonació dels diners reclamats.
Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments
han de finançar part de les seves despeses mitjançant impostos sobre la
construcció i la plusvàlua, (que no és més que un impost basat en
l’especulació immobiliària), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments
tinguin més finançament com major sigui l’especulació i la construcció.
Per altra banda, l’Estat transfereix als municipis una quantitat de
diners que es calcula, entre d’altres, per població, però que depèn dels
ingressos –i de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els
impostos que recapta, com l’IRPF i l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen
en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els ajuntaments
ofereixen a la població.
Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2009,
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha de tornar, segons ha donat a
conèixer l’Estat espanyol, 1.539.842 euros (pràcticament el doble de l’any
anterior), una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les
retallades d’ingressos que les arques municipals han anat patint els darrers
dos anys en les diferents partides, les pròpies i les transferències.
Cal tenir en compte a més, que la Generalitat deu actualment a
l'Ajuntament de Vilafranca, segons consigna pressupostària de 2011 la xifra
aproximada de 6 milions i mig d’euros, més tres milions pendents d’anys
anteriors i d'algunes inversions que l'Ajuntament de Vilafranca ha hagut de
realitzar per avançat amb l'esperança que la Generalitat ens retorni els
diners; motiu pel qual aquest Ajuntament s’ha d’endeutar per poder fer
front a les inversions realitzades. I, especialment, la greu situació d’espoli
fiscal que les comunitats autònomes dels Països Catalans pateixen a mans
de l’Estat espanyol, el que afecta les inversions de la Generalitat a la vila,
així com, els propis projectes que l’Ajuntament pugui finançar.
També, l'Ajuntament de Vilafranca assumeix en moltes ocasions
competències que no li són pròpies i que paga dels impostos dels
vilafranquins i vilafranquines. Serveis que hauria d’assumir la Generalitat o
l’Estat, ja que són les administracions pertinents i competents.
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En tot cas, el que es posa greument de manifest amb aquesta darrera
actuació del govern espanyol és que cal una reforma integral i una
actualització periòdica del sistema de finançament local, i per tant, estudiar
com s’han de finançar els serveis que presten.
Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol
seran tots i totes les vilafranquines que ens veurem afectats per aquest acte
de deslleialtat institucional, escanyant encara més les arques municipals en
detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, que
veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per manca
de pressupost.
Per tot això, S’ACORDA:
1. Que l’Ajuntament demani la condonació, per part de l’Estat, del
1.539.842 euros que hauria percebut en excés com a participació dels
tributs de l’Estat de 2009, com a mesura de pressió, protesta i visualització
d’una problemàtica acumulada des de fa molts anys.
2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans
estatals pertinents, al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i als grups parlamentaris del Congres
dels Diputats.
3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a plantejar
al govern espanyol la necessitat d’una reforma en profunditat del sistema
de finançament local, la qual haurà de garantir més recursos per als
municipis destinats al finançament dels serveis locals.
4. Que l’Ajuntament insti al govern espanyol a modificar les balances
fiscals, amb l’objectiu d’acabar amb la situació d’espoli fiscal que pateix
Catalunya.
Aquesta moció ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 2 abstencions,
corresponent aquestes al grup del PP.
Llorenç Casanova (CUP) afirma que l’assumpte es va tractar ja en una
moció de setembre de 2010, però ara es repeteix el cas i l’Estat exigeix la
devolució d’encara més diners. Cal demanar la condonació del deute exigit,
ja que el Govern de l’Estat va fer trampes comptables i una mala gestió, i
ara vol repercutir les conseqüències econòmiques als ajuntaments. Els
diners lliurats als ajuntaments eren per a serveis necessaris i ja han estat
gastats. Cal condonar el deute, modificar les balances fiscals i, finalment i a
parer de la CUP, lluitar per la independència del nostre país.
Es presenta una esmena a la moció per part del PP, la qual demana
substituir la paraula “espoli” per “desequilibri” a l’encapçalament i a les
parts expositiva i dispositiva.
Defensa l’esmena Josep Ramon (PP), tot dient que l’esmena facilitaria el vot
favorable del PP al conjunt de la moció. Espoli suggereix un saqueig
conscient, mentre que el mot desequilibri és més prudent.
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Es produeix un debat ampli, en el qual diversos regidors advoquen pel
consens i per unificar aquesta moció amb la darrera de l’ordre del dia
plantejada per ERC.
La CUP no accepta l’esmena de substitució d’espoli per desequilibri. Votada
l’esmena, esdevé rebutjada amb 8 vots a favor (PP i grup Socialista) i 13
en contra (CUP, CiU, ICV-EUiA i ERC).
Quant a la moció, Josep Quelart (ERC), indica que el problema és el mateix
que fa un any, incrementat quantitativament. ERC presenta en aquest Ple
una moció en una línia similar, desconeixent quan la va presentar
l’existència d’aquesta.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) lamenta que no es puguin tractar
conjuntament les dues mocions sobre finançament, un assumpte de la
màxima importància i actualitat, i diu que també ICV havia presentat una
moció sobre assumptes de finançament que va retirar o posposar per tal de
poder-la aprofundir de forma compartida. Els ciutadans i les empreses
paguen impostos, però els més rics han vist reduïts els seus tributs, i en
molts casos incorren en pràctiques de frau fiscal, i tot això s’ha d’acabar.
S’aproven a Madrid lleis que rebaixen impostos als rics i prestacions als
ciutadans amb el suport de PP, PSOE i CiU, i es retallen les transferències
necessàries de recursos a Catalunya i als municipis. ICV-EUiA dóna suport a
aquesta moció i a la darrera de l’ordre del dia. També demana que la moció
es traslladi als grups parlamentaris del Congrés (aquest trasllat s’accepta i
ja consta en el text transcrit).
Josep Ramon (PP) manifesta que el seu grup és favorable a la condonació
del deute i volia votar a favor de la moció, però s’abstindrà perquè no és
raonable parlar d’espoli. També cal reflexionar sobre l’assumpció pels
municipis de competències que no toquen, especialment en etapes de crisi,
Caldria reestructurar raonablement els blocs de competències entre
administracions.
Ramon Zaballa (grup Socialista) lamenta la manca d’acord i de consens
total sobre la moció. El grup Socialista, malgrat emprar la moció alguna
expressió no adient, votarà a favor perquè comparteix el fons de la moció i
és partidari de la millora del finançament local.
J. Manel Montfort (CiU) dóna suport a la moció. El finançament local no ha
millorat prou, i és preocupant el fet que els municipis destinen el 30% de la
despesa a serveis no obligatoris, i es fan càrrec de despeses a títol de
suplència, amb la finalitat que alguns serveis essencials s’acabin prestant. El
nostre país pateix espoli fiscal, i cal reclamar un nou sistema de
finançament, també en l’àmbit local.

XV. MOCIÓ SUPORT ESCOLA CATALANA
Es presenta la següent moció dels grups de CiU, Socialista, de la CUP,
d’ICV-EUiA i d’ERC:

33

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen
el català com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, fet que ha
estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet
atempta clarament contra el model d'escola catalana, un model educatiu
que ha funcionat amb èxit els darrers 30 ,anys, basat en la no separació
dels infants ¡ joves per raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat
gaudeix d'un nivell de cohesió social acceptable.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua
vehicular ,a les aules han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha
estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i
internacionals i ha estat avalat per evidències empíriques en l'informe PISA
2009 de l'OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot
superior al la mitjana de l’Estat espanyol.
Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a palliar el
greu desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del
castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s'ha demostrat
eficaç en l'acollida i la inclusió social dels infants i joves dels darrers
moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les
nostres ciutats i pobles.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents:
Primer: manifestar ,el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem
espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
que posen en perill el sistema d'immersió ,lingüística als centres educatius
de Catalunya.
Segon: manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï
aplicant-lo en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres
similars que les puguin seguir.
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord
amb aquestes sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i
a complir el que diu la Llei d'educació de Catalunya pel que fa a la llengua
vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.
Quart:. fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al govern català, al govern
espanyol i als grups palamentaris del Parlament de Catalunya, el Congrés
dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la plataforma Somescola.cat,
impulsora d'aquesta iniciativa.
Cinquè: L'adhesió de l'Ajuntament de Vilafranca a la Plataforma
somescola.cat, així com, fer arribar al Consell Escolar Municipal i a tots els
centres educatius de la vila informació sobre aquesta Plataforma.
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests dos
darrers, del PP).
Pep Quelart (ERC) diu que plou sobre mullat, i que el català està rebent
molts atacs i cops, en aquesta ocasió en l’àmbit de l’escola. Hi ha accions
que pretenen la prevalença del castellà, de les quals és un símptoma que
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s’hagi impugnat per l’Estat la llei catalana sobre l’aranès. A Catalunya el
català a l’escola és essencial, i el model obté bons resultats i està avalat per
institucions internacionals de prestigi. Calen actuacions de discriminació
positiva si volem evitar l’eliminació del català. El castellà no perilla, però el
català sí. Ara el PP diu que no vol dues línies d’ensenyament, una en català i
una altra en castellà, la qual cosa preocupa perquè pot voler dir que aspiren
a una sola escola, en la qual el castellà sigui llengua d’immersió.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és greu que el Tribunal Suprem
vagi en contra d’un model validat per la sobirania popular. L’educació en
català funciona sense problemes, i no podem dividir el país per raó de la
llengua. L’Estatut de Catalunya estableix el model d’escola en català, i va
ser aprovat pel Parlament de Catalunya i, a Madrid, pel Congrés i pel Senat,
per la qual cosa no és admissible que un Tribunal Constitucional polititzat i
amb el mandat caducat dicti una sentència d’aquesta mena.
Llorenç Casanova (CUP) explica que a Castella o a Espanya existeix una
obsessió contra el català, i no pot ser que les pretensions de tres famílies
posin en perill tot el sistema educatiu en el qual el català és llengua
vehicular. Dóna suport a la moció i a la reivindicació del reconeixement del
català a Europa. Hem de prendre postura, i també portar a terme accions
polítiques coherents en aquesta línia.
Ramon Zaballa (grup Socialista) anuncia que lògicament votarà a favor de
la moció que el seu grup encapçala, i afirma que la immersió lingüística és
un model d’èxit provat, amb resultats acadèmics quant al coneixement del
castellà similar a altres comunitats. El model que tenim s’ha de defensar,
perquè evita a més la divisió de la societat en funció de la llengua, i
enriqueix la societat des del punt de vista cultural.
Raimon Gusi (CiU) celebra el treball dels grups municipals i de la societat en
aquesta moció, i recorda que ahir era el dia europeu de les llengües. El
Tribunal de Justícia de Catalunya ha suspès de moment el requeriment a la
Generalitat per tal que modifiqui el sistema, i cal esperar que els recursos
acabin prosperant. Cal defensar el català i la cohesió, i en matèria de
llengua no es pot jugar, com recorda sovint el president de la Generalitat
Artur Mas.
Josep Ramon (PP) s’oposa a la moció, ja que la sentència judicial, com totes
les sentències, s’ha d’acatar, especialment per part de les institucions
públiques. El Tribunal Suprem es basa en la Constitució, norma que va ser
refrendada pel poble espanyol, i també pel català. El PP aposta per una sola
línia o escola única, en la qual tant el català com el castellà (sense oblidar la
importància d’altres llengües com l’anglès) siguin vehiculars. El castellà no
es pot equiparar a una llengua estrangera que s’ensenya com una
assignatura més.
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XVI. MOCIÓ RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ
Es presenta una moció del grup de la CUP, fent constar que hi participen i
l’activen la Intersindical – CSC, l’Assemblea pels drets socials i el Sindicat
CGT. Durant el debat han manifestat el desig d’encapçalar-la també els
grups d’ERC i d’ICV-EUIA.
El text de la moció és el següent:
La Renda Mínima d’Inserció (RMI) és un programa integral que
contempla, a més d’una prestació econòmica, diferents mesures de suport
personalitzat per a persones que, per diferents motius, no disposen dels
mitjans suficients per atendre les necessitats essencials de la vida a la
nostra societat. És doncs, l’última oportunitat de la qual ens dotem com a
societat per assegurar la cohesió social de la població Aquest programa fa
vint anys que funciona a Catalunya.
Des de la Candidatura d’Unitat Popular sempre hem pensat que
l’objectiu principal de les ajudes a les persones haurien de ser econòmics
com a suport a períodes de temps puntuals, però amb la clara intenció i
objectiu que el o la receptora deixi de necessitar aquesta ajuda. Defensem,
doncs un model que actuï sobre les causes que provoca situacions de
pobresa o exclusió social.
Així doncs, el que caldria assegurar és que les persones receptores de
la RMI ho siguin per un curt període de temps, proporcionant les eines,
formació, etc. que el permetin sortir d’aquest cercle que l’apropa a la
pobresa i a l’exclusió social.
Durant aquest mes d’agost les 34.000 persones que a Catalunya (170
de Vilafranca) rebien la RMI s’han vist afectades pels canvis introduïts pel
govern de la Generalitat. Aquestes persones han vist com aquest ajut no els
arribava al seu compte corrent i se’ls feia arribar un xec a l’habitatge
empadronat. Amb l’excusa de perseguir el frau que es produeix amb aquest
ajut –que en aquest moment fonts del mateix govern el xifren en un 25%,
mentre que les entitats socials el xifren en el 5%-, la Generalitat ha deixat
sense aquests ingressos a un grup important de persones, ingressos que
per altra banda són imprescindibles per a poder pagar el lloguer del seu
habitatge, el rebut de la llum o del gas. Sota l’excusa d’aquest frau, el
govern de la Generalitat ha tractat a tots i totes les perceptores com a
delinqüents, produint en molts casos situacions extremes, que han obligat
als serveis socials dels ajuntaments a donar explicacions sobre el que
desconeixien i ha creat situacions d’angoixa i preocupació a famílies i
persones d’una forma gens justificada.
Tenint en compte que els i les perceptores de la RMI cobren 420€
més altres possibles complements –només 4.000 d’aquestes RMI estan per
sobre del sou mínim (641 euros), i són famílies nombroses o amb membres
amb diversitat funcional) - i que això suposa uns 130MEUR anuals, el frau
produït per aquest suposat 5% d’infractors representen un total de 6MEUR a
l’any.
Per donar algunes dades que serveixin com a comparació del cost que
suposa aquesta prestació davant d’altres partides:
-

L’exministre del PSOE Alfredo Rubalcaba xifrava en més d’1.000MEUR
l’estalvi de l’estat només eliminant els càrrecs polítics de les
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diputacions. Aquesta valoració no té en compte els càrrecs de
confiança de les diputacions, Generalitat, consells comarcals i
ajuntaments.
- El pressupost de la Generalitat de Catalunya pel 2011 és
d’aproximadament uns 35.000MEUR, del qual només es dedica a la
RMI el 0,37% del pressupost
- El pressupost de la Generalitat per a pagar interessos a les entitats
financeres (només interessos) és de 1.482,6MEUR, és a dir, el 4,23%
del pressupost
- L’espoli fiscal de l’Estat espanyol a Catalunya està valorat en
20.000MEUR l’any.
- L’evasió fiscal de les grans fortunes de l’estat és d’aproximadament
de 42.800MEUR l’any 2010.
- L’economia submergida a l’estat espanyol està quantificada en
245.000MEUR.
I tot això sense tenir en compte les despeses militars, el cost de la
jubilació dels càrrecs públics, els impostos “distrets” per sistemes generats
pels mateixos politics, (sicav, fundacions, societats patrimonials…), les
despeses de la Casa Real, etc.
En tot cas creiem que s’ha de lluitar contra qualsevol tipus de frau i
amb la mateixa intensitat (ja sigui en les ajudes o prestacions d’aquest
tipus, com el frau comès per les grans fortunes), però evitant en qualsevol
cas que les mesures de canvi per perseguir aquest frau impliquin trencar
amb la presumpció d’innocència de tot un collectiu o prenent mesures
clarament traumàtiques sobre la dignitat de les persones.
Per tot això, SACORDA:
-

-

-

-

-

Manifestar la queixa d’aquest Ajuntament a la Generalitat de
Catalunya pel tracte ofert als i les persones perceptores del RMI,
trencant amb la presumpció d’innocència com si fossin delinqüents.
Que l’Ajuntament de Vilafranca, en cas de produir-se una altra
situació com aquesta, convoqui una junta de portaveus d’urgència i a
les entitats socials de la Vila per a donar suport econòmic i jurídic a
les famílies afectades.
Demanar a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments catalans que
utilitzin tots els esforços possibles, no en retallar i perseguir als
febles, sinó en ajudar a la població a sortir de la crisi amb la dignitat
que qualsevol persona es mereix.
Demanar a la Generalitat que el mateix esforç realitzat per a
perseguir el frau produït per la RMI, el tingui en perseguir la
corrupció política i institucional, en perseguir el frau fiscal produït a
Catalunya i a reclamar a l’estat espanyol la fi de l’espoli fiscal del
nostre país.
Oferir la solidaritat d’aquest plenari cap a les persones de Vilafranca
perjudicades per aquests fets i prendre les mesures necessàries
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-

perquè no es reprodueixi en un futur creant un fons de solidaritat
social a utilitzar en casos d’emergència. En cas que hores d’ara
encara existeixi algun cas pendent de cobrament que ho avanci
l’Ajuntament i ho reclami a la Generalitat
Traslladar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya.

L’anterior moció ha estat aprovada amb 10 vots a favor (grups Socialista,
de la CUP, d’ICV-EUiA i d’ERC), 9 en contra (CiU) i 2 abstencions (PP).
Xavier Navarro (CUP) afirma que la Generalitat parlava d’un frau en la
prestació del 25% (entitats solvents en canvi parlen de no més del 5%), tot
criminalitzant injustament un collectiu de persones amb necessitats
importants i urgents. Cal oferir suport econòmic i formació a les persones
amb més necessitats, i no portar a terme des de la Generalitat accions
desproporcionades. La Generalitat només destina el 0,37% dels seus
recursos a aquestes rendes mínimes, quantitat insuficient. Des de
l’Ajuntament s’han d’adoptar també mesures, i s’ha de disposar de fons de
solidaritat per a casos d’emergència. Des de l’Administració hem de ser
forts amb els poderosos, i no només amb els febles.
Es presenta una esmena a la moció per part del grup del PP. L’esmena
proposa substituir en la moció la paraula “espoli” per “desequilibri” i
substituir també la frase “I tot això sense tenir en compte les despeses
militars, el cost de la jubilació dels alts càrrecs, els impostos “distrets” per
sistemes generats pels mateixos polítics (sicav, fundacions, societats
patrimonials...), les despeses de la Casa Real, etc.”, per “I tot això sense
tenir en compte les despeses supèrflues o prescindibles de les diferents
administracions públiques”.
Josep Ramon (PP) defensa l’esmena, indicant que és excessiu parlar d’espoli
i de despeses concretes que serien inútils que en molts casos són
discutibles. És preferible cercar termes més ajustats com els que utilitza
l’esmena. Podem parlar de despeses supèrflues i prescindibles, i cadascú ja
entendrà quines poden ser.
Després d’un debat, l’esmena del PP resta rebutjada amb 2 vots a favor
(PP), 13 en contra (CiU, CUP, ICV-EUiA i ERC) i 6 abstencions (grup
Socialista).
Pep Quelart (ERC) demana d’encapçalar la moció. ERC aposta tant per la
llibertat nacional com per la justícia social. La moció pretén aprofundir en la
justícia social, i per això li donarà suport. Hem d’ajudar a qui més ho
necessita, i actuar amb solidaritat i empatia.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció i expressa
també la seva voluntat d’encapçalar-la. L’actitud de no ordenar les
transferències bancàries ha generat problemes a moltes famílies amb
dificultats. S’han de combatre els fraus, però no han de pagar justos per
pecadors. El Govern de la Generalitat ha actuat barroerament, usant ETT’s,
a esquenes dels treballadors socials i realitzant una gestió impròpia i
inadmissible.
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Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció en gran part, i creu que la
Generalitat no ha actuat correctament. És necessari un control, i que hi ha
frau ho demostra el fet que el 19% de la gent no ha recollit el xec enviat. El
PP s’abstindrà en haver estat derrotada la seva esmena.
Francisco Romero (grup Socialista) anuncia el seu vot favorable, i creu que
la Conselleria competent de la Generalitat ha errat pel fet d’intentar
combatre el frau d’aquesta manera tan injusta. Cal adoptar mesures de
control amb consens, i tenir en compte que les ajudes són atorgades previ
informe tècnic.
Ramona Suriol (CiU) explica les gestions i les actuacions realitzades des de
l’Ajuntament, especialment a la vista del fet que les darreres peticions de
rendes mínimes no havien estat resoltes per la Generalitat. Es va demanar
a Càritas l’obertura del Banc d’Aliments per a casos molt urgents, i a
principis d’agost els treballadors i les treballadores socials de l’Ajuntament
van telefonar a tothom que percep ajudes de tota mena (400 o 500
persones), oferint ajut si no havien rebut la carta de la Generalitat i no
havien cobrat la mensualitat d’ajuda. També els serveis socials municipals
han incrementat els ajuts d’urgència (lloguers, menjar...). CiU comparteix
bona part de la moció, però discrepa de l’apartat 5 que reclama l’activació
d’un fons de solidaritat des de l’Ajuntament per a casos d’emergència, ja
que l’Ajuntament no pot pagar rendes mínimes ni avançar-les (no té
competències ni partida pressupostària). Ara mateix, no hi ha persones a
Vilafranca que per manca de recursos estiguin al carrer o sense menjar.
Xavier Navarro (CUP) afirma que si volguéssim tindríem diners a
l’Ajuntament per ajudar en casos d’emergència. Càritas fa una bona obra,
però no és Ajuntament ni pot assumir els problemes que genera la
conducta de la Generalitat. No és acceptable que, davant d’aquesta acció de
la Generalitat, no s’hagi convocat per exemple la junta de portaveus, ni
s’hagi expressat cap queixa des de l’alcaldia o la regidoria.
L’alcalde Pere Regull afirma que en aquest cas potser la Generalitat ha
estat poc àgil i ha pogut fallar en alguna cosa. Però s’havia d’actuar perquè
hi ha frau, i hi havia gent que cobrava per transferència la renda i vivia a
l’estranger, al seu país d’origen. La partida pressupostària de la Generalitat
destinada a les rendes mínimes és de les poques que en època de crisi
s’han incrementat, i a més significativament. La RMI no és una continuïtat
del subsidi d’atur quan s’acaba, ja que les competències sobre atur
corresponen a l’Estat. Seria una irresponsabilitat i una invasió de
competències d’altres administracions que l’Ajuntament avancés pensions,
les quals en molts casos potser acabaran sent denegades.

XVII. MOCIÓ CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ
Es presenta la següent moció per part dels grups de la CUP i d’ICV-EUiA,
per bé que durant la sessió ERC ha demanat també encapçalar-la:
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Els representants locals de Vilafranca del Penedès, atenent al fet que
el proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de decidir si dóna una prorroga
o no el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó, situada a
només 90 quilòmetres del nostre municipi.
Atenent que Ascó és una central amb greus problemes d’estructura i
situada en un terreny inestable, amb un centenar de problemes de
funcionament els darrers 4 anys, alguns d’especial gravetat com la fuita
massiva de radioactivitat del 26 de novembre de 2007, que la direcció de la
central va intentar amagar a la premsa i a les autoritats,
Vist que aquest 2011 Ascó ha tingut una fuita de 25.000 litres d’aigua
radioactiva i un incendi en els panells de control de l’edifici auxiliar, entre
d’altres incidents.
Atenent a que, el passat 29 de juliol, el Consell de Seguretat Nuclear
(CSN) va emetre un informe en el que es constata que no s’estan aplicant
diverses disposicions tècniques de seguretat, i que no s’ha aclarit en quin
termini s’exigirà que aquestes es compleixin.
Atenent que el que està succeint al complex nuclear japonès de
Fukushima, demostra novament fins a quin punt un accident nuclear esdevé
una catàstrofe permanent.
Atenent que l'electricitat que produeix Ascó es pot substituir, i ja ve
sent constantment substituïda per la que generen altres tecnologies cada
vegada que la central té una de les seves habituals averies i parades
programades.
Vistes les mocions aprovades per aquest Ajuntament el 2 de març de
2010 i el 29 de març de 2011, on es declarava Vilafranca municipi
antinuclear i on es demanava també el tancament progressiu de les centrals
nuclears al país.
El ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ACORDA:
Primer.- Demanar al Sr. Ministre d’Indústria de l’Estat que traslladi al
Consell de Ministres la nostra voluntat que no es concedeixi la renovació del
permís de funcionament d'Ascó, l'1 d'octubre de 2011.
Segon.Demanar al Govern de l’Estat que, en conseqüència,
denegui a la central nuclear d'Ascó l'allargament del permís de
funcionament.
Tercer.Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics
amb representació al Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya,
al Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció
General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat Nuclear (CSN), a
l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC), a la
plataforma Tanquem les Nuclears i a les entitats ambientalistes de la Vila.
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups de CiU, Socialista,
CUP, ICV-EUiA i ERC), 2 en contra (PP) i 1 abstenció tècnica (Francisco
Romero). Es fa constar que Francisco Romero es trobava absent del saló de
sessions en el moment de la votació, però present quan havia començat el
debat, per la qual cosa legalment la seva absència computa com a
abstenció.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que el gravíssim accident de
Fukushima ha refrescat la memòria d’aquells que volien oblidar Txernòbil, i
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per exemple Alemanya i Itàlia ja han optat per l’abandó de l’energia
nuclear. La central d’Ascó, situada no gaire lluny de nosaltres, ha vingut
arrossegant molts problemes i incidents, i l’1 d’octubre caduquen els seus
permisos i hauria de cessar les activitats. Des de la presentació de la moció
s’observa que el Govern de l’Estat ja ha acordat prorrogar els permisos, i
ara s’hauria d’exigir una revocació. L’abandó de l’energia nuclear ha de ser
progressiu, però Ascó té moltes deficiències, i s’hauria de clausurar ja
aprofitant la fi dels seus permisos.
Llorenç Casanova (CUP) defensa la moció, i assegura que Ascó no superaria
una revisió tècnica seriosa. És un perill i cal tancar-la, tancament que no
faria trontollar el conjunt del sistema elèctric.
Pep Quelart (ERC) demana d’encapçalar la moció, i diu que s’ha de millorar
l’eficiència energètica, adoptar postures a nivell de país amb sensibilitat
ecològica i apostar per energies més netes i renovables. Cita el cas dels
aparells elèctrics més eficients que consumeixen menys energia, i el suport
d’ERC a iniciatives locals que suposin una millora del medi, com és el cas de
la nova plaça verda amb un consum molt inferior a l’habitual fins ara, que
serà presentada properament.
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció i recorda que Alemanya
preveu la supressió, però en un horitzó de 10 anys. Nosaltres ara mateix no
disposem d’energies alternatives suficients per a garantir la suficiència
d’electricitat sense fer ús de les nuclears. Cal ara prorrogar els permisos de
la central i estudiar la situació en conjunt. No tindria sentit tancar les
centrals i haver de comprar electricitat a França, país amb un 70%
d’energia nuclear sobre el total i amb centrals situades prop de Catalunya i
d’Espanya.
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que a la vista de totes les
circumstàncies, i de les mocions aprovades en els darrers anys pel Ple en
matèria d’energia nuclear, el grup Socialista votarà a favor d’aquesta moció.
Raimon Gusi (CiU) es mostra favorable a la moció. Es pregunta com
obtindrem energia si es tanquen les centrals nuclears, perquè no disposem
d’energies alternatives suficients. Els testos tècnics de la central d’Ascó han
donat resultats favorables, i a parer seu si es tanquen les centrals potser
haurem de comprar a fora energia més cara de procedència nuclear.
Pep Quelart (ERC) ironitza sobre la intervenció de Raimon Gusi, dient que
encara sort que CiU ha dit que està favor de la moció; per a Quelart,
l’energia nuclear no és més econòmica, perquè actualment hi ha energies
que amb una bona gestió poden cobrir les necessitats a costos raonables. A
més, cal tenir en compte els perills que comporta l’energia nuclear.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) precisa que l’abandó de l’energia nuclear ha de
ser progressiu. Però la central d’Ascó ha patit molts accidents, és perillosa i
fins ara el test europeu no l’ha superat. ICV-EUiA recorda que per iniciativa
seva es va acordar elaborar un pla sobre l’ús dels edificis municipals per
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installar-hi plaques solars, però encara no se sap res d’aquest estudi que
havia de tirar endavant el govern municipal.

XVIII. MOCIÓ 11-S, DRETS HUMANS I TERRORISME
Es presenta la següent moció del grup del PP:
Atès que l´11 de setembre de 2001 es van produir els atacs
indiscriminats contra la població civil americana, amb una sèrie de quatre
atemptats suïcides coordinats per al-Qaeda, on 19 terroristes van segrestar
quatre avions comercials; dos d’elles es van estavellar intencionadament a
les Torres Bessones del World Trade Center a Nova York, un tercer avió va
ser estavellat al Pentàgon, i l'últim es va estavellar en un camp a prop de
Shanksville a la Pensilvània.
Atès que aquest lamentable succés, que va patir els Estats Units va
esfereir tota la humanitat, amb l´únic objectiu d’originar dolor i tragèdia a
molts ciutadans que van perdre els seus familiars o amics, unes 3.000
persones.
Atès que en el seu desè aniversari, és necessari mostrar el nostre
condol al poble americà i mantenir la fermesa contra l’amenaça del
fanatisme terrorista, el qual no s’ha eradicat al món, i per això la humanitat
ha de lluitar contra el terror, que indiscriminadament atempta contra tots
els éssers humans, sense distinció de raça, religió I ideologia.
Per tot això d’adopta el següent ACORD :
1. Expressar el condol per part de l´Ajuntament de Vilafranca al poble
dels Estats Units en el desè aniversari dels atemptats del 11 de setembre
del 2001.
2. Renovar el seu suport a totes aquelles iniciatives i polítiques que
defensin els drets humans i lluitin contra el terrorisme, sigui qui sigui la
comunitat o Estat que el pateixi.
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions (aquestes
de la CUP).
Montserrat Blasco (PP) afirma que arran del 10è aniversari dels gravíssims
fets cal reiterar el condol a les víctimes, i fer una aposta clara pels drets
humans i contra el terrorisme.
Pep Quelart (ERC) es mostra favorable a la moció. S’ha de ser contrari a
tota mena de terrorisme. Així, també per exemple al que va provocar la
guerra civil espanyola, al de la Xina al Tibet, al de les intervencions a
l’Afganistan, etc., i fins i tot al terrorisme lingüístic.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia que dóna suport a la moció, tot i que
potser alguna expressió emprada es podria matisar. Cal rebutjar el
terrorisme, i garantir els dres humans.
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Xavier Navarro (CUP) diu que el seu grup s’abstindrà. La moció és
tendenciosa, i dóna a entendre que els Estats Units defensen els drets
humans, quan això no és veritat. No es pot justificar l’11-S, i les víctimes no
tenen cap culpa, però Estats Units segueix polítiques (per exemple, la presó
de Guantánamo) que no lliguen gens amb el respecte als drets humans, i
que han causat molts morts al món.
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que el seu grup, com sempre, es
mostra solidari amb les víctimes del terrorisme. Cal combatre, també des de
les polítiques socials, la xacra del terrorisme a tot el món.
Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció. S’ha de ser solidari amb les
víctimes, lluitar contra el terrorisme i a favor dels drets humans. Agradin o
no algunes de les seves polítiques , països com els Estats Units o Israel són
democràtics, mentre que altres països no ho són.

XIX. MOCIÓ COMISSIÓ SERVEI DE NETEJA VIÀRIA
Se sotmet al Ple la següent moció del grup del PP:

ATÈS que amb data 22 de Juny de 2010 es va adjudicar la
concessió del servei de neteja viària a la Fundació Mas Albornà per la
quantitat de 1.356.395 euros IVA inclos.anuals.
ATÈS que l’anterior concesionaria del servei de neteja viaria
URBASER S.A.
va
incomplir de forma reiterada
el plec de
prescripcions tècniques de la concessió , prestant un servei molt
deficient . Fet que repercutia negativament en la imatge de la nostra
Vila.
ATÈS que s’ha d´evitar que aquesta situació es torni a repetir
amb la nova adjudicataria i que ajudaria aconseguir-ho que en el
control de la mateixa no solament intervinguessin els inspectors de
la via publica en particular i l’administració municipal en general ,
sinó tambe la resta del grups minicipals que no estan al Govern , aixì
com les asociacións de veïns i de comerciants de la nostra Vila, en
tant
que aquestes ultimes
representan a veins i comerciants
directament afectats en cas que es prestés de forma deficient el
servei de neteja viaria.
Per tot això, S’ACORDA:

Instar al govern municipal a constituir una Comissió de
Seguiment del Servei de Neteja de Vilafranca, amb l’objectiu de
controlar la concessió del servei de neteja viaria , comptant amb la
presència de personal de la contracta de neteja, un representant de
cada un dels grups
municipals representats al consistori , un
representant de cada una de
les Associacions de veïns i de
comerciants, amb el compromís d’aportar les dades del seguiment
bimensual a la comissió de seguiment.
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Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (PP, CUP, ICV-EUiA i
ERC), 9 en contra (CiU) i 6 abstencions (grup Socialista).
Josep Ramon (PP) recorda que una iniciativa semblant es va aprovar a
instàncies de la CUP en un Ple, però la comissió no s’ha creat, com tampoc
s’han posat en marxa per part del govern altres comissions acordades pel
Ple com la del transport. El servei de neteja viària és municipal i molt
important. Cal analitzar les queixes rebudes, i fer un seguiment de la gestió
i de l’execució correcta del contracte per part de grups i entitats.
Pep Quelart (ERC) afirma que la idea és bona, si bé caldrà tenir en compte
altres aspectes (cost d’una comissió, nombre i sistema de reunions, etc.). Si
ERC, com altres grups i entitats, desitja una millora en el servei pot fer una
petició directament, sense que necessàriament se sotmeti a una comissió.
ERC pot donar suport a la moció, però ens hem de plantejar, en la vida
municipal, si realment hem de crear tants òrgans i comissions, o bé si
podem ser més àgils d’altres maneres, garantint sempre els controls i la
participació.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra a favor de la moció, si bé potser els
problemes de la neteja es podrien tractar en la comissió informativa
corresponent ampliada amb entitats, o en el marc de les associacions de
veïns convocant als grups municipals. En tot cas, es constata que amb la
nova empresa contractada la gestió del servei ha millorat.
Xavier Navarro (CUP) anuncia el seu vot favorable i recorda que la CUP ja
va proposar la idea. S’ha de fer possible que la ciutadania pugui participar
en el control d’un servei tan essencial com la neteja.
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que més que crear una
comissió nova, seria preferible tractar sobre el servei en altres comissions ja
existents, adaptades com calgui.
Aureli Ruiz (CiU) afirma que l’Ajuntament ja té espais de diàleg, i que es pot
parlar de neteja viària abastament sense crear cap nova comissió, i en tot
cas l’Ajuntament té tècnics que controlen el servei i vetllen pel compliment
del contracte; la feina tècnica no ha de ser mai a càrrec de comissions de
participació. El servei de neteja és de percepció subjectiva, però ha millorat
i gairebé no es formulen queixes; hi ha espais de discussió, i es pot parlar
de la matèria en el sí de diferents comissions, sense necessitat de crear-ne
una de nova.
Josep Ramon (PP) afirma que la idea és disposar d’una comissió de reflexió
que pugui proposar millores. Les comissions existents no tenen la
composició a què es refereix la moció (representants de veïns, de la
concessionària, etc.), i si s’amplien ja parlaríem de fet d’una nova comissió
especifica.
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X. MOCIÓ FINANÇAMENT AJUNTAMENT
Se sotmet al Ple la moció següent del grup d’ERC:
Atès que l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i la
que li proporciona els serveis més directes.
Atès que els ajuntaments pateixen una dotació econòmica insuficient,
no només pel que fa a la quantia total, fins i tot al percentatge dels
impostos que es destinen als ajuntaments.
Atès que ajuntaments de tot tipus i les organitzacions que els
agrupen a Catalunya s’han manifestat reiteradament denunciant aquesta
falta de recursos.
Atès que en els darrers exercicis els ajuntaments han hagut de
mantenir els serveis tot i reduint molt sensiblement els ingressos de que
disposen.
Atès que l’Estat va calcular erròniament els ingressos que obtindria
l’exercici 2009 per a poder endeutar-se més, i maquillar el deute límit que
estableix la Unió Europea, ja que s’estableix en un tant per cent de la
riquesa generada, a l’hora que negava l’existència de la crisis per motius
electorals.
Ara l’Estat reclama als ajuntaments uns diners donats pels seus
propis càlculs, diners que ja han estat invertits en la ciutadania i que ja no
estan a disposició dels ajuntaments. Així, a la ja crítica situació de tresoreria
dels ajuntaments ara es pretén afegir sumes milionaries de pagaments a
l’Estat.
A l’Ajuntament de Vilafranca l’Estat ens reclama més d’un milió i mig
d’euros, per un sol exercici, no sent el primer any ni el darrer en sollicitar
aquests pagaments.
És per tots aquests motius que S’ACORDA:
1. El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca considera illegítima la maniobra
comptable de l’Estat que perseguia eludir els controls de la Unió
Europea i passar deute de l’Estat als municipis.
2. El Ple condemna aquesta maniobra que ens costarà ara més d’un
milió i mig d’euros als ciutadans de Vilafranca i suposa una nova
retallada en els diners disponibles per donar servei als ciutadans de
Vilafranca.
3. El Ple manifesta que el finançament de l’exercici 2009 va ser
insuficient, contant amb aquest 1,5 milions d’euros.
4. L’Ajuntament de Vilafranca manifesta que no pagarà voluntàriament
aquests diners.
5. S’acorda fer arribar aquest acord al president de la Generalitat i del
Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al President del Govern de l’Estat espanyol i Ministre de
Hisenda de l’Estat Espanyol.
Aquesta moció s’ha aprovat amb 4 vots a favor (ERC, CUP i ICV-EUiA), 2 en
contra (PP) i 15 abstencions (grups de CiU i Socialista).
Pep Quelart (ERC) afirma que quan va presentar la moció ignorava que ja
n’havia presentat una de semblant la CUP. La CUP no ha apostat per
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unificar ambdues mocions, les quals però es complementen. Quelart diu que
no ens podem deixar enganyar una segons vegada per l’Estat, i que el
diferencial que ens reclamen no deriva d’un error de càlcul, sinó d’una
maniobra premeditada. L’Estat en el pressupost va inflar els ingressos per a
endeutar-se més i presentar a Europa unes xifres acceptables, però ara
apareix la realitat i volen traspassar el dèficit als municipis. Hem de
denunciar la maniobra, i proclamar que almenys voluntàriament no
pagarem a l’Estat.
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció. Josep Ramon
(PP) la rebutja, perquè a parer seu no pagar seria insubmissió.
Aureli Ruiz (CiU) comparteix el fons de la moció. CiU votaria a favor si es
demanés la condonació del deute, però s’abstindrà perquè la moció diu que
no es pagarà, i això és impossible. La llei ja estableix que no cal que els
municipis paguin, perquè l’Estat descomptarà directament l’import de les
transferències següents. Pep Quelart replica que la moció és una
manifestació política, en el sentit que no es vol pagar i que si s’acaba
pagant no serà per voluntat pròpia; seria una manera de poder aconseguir
potser la condonació.
Llorenç Casanova (CUP) es mostra favorable a la moció. Tot i això, recorda
que la CUP fa un any va plantejar el mateix, i llavors ERC ho va criticar
allegant que la moció era simpàtica però que no tocava prou de peus a
terra. Aureli Ruiz (CiU) recorda que en el Ple de setembre de 2010 es va
rebutjar la insubmissió i es va apostar per la petició de condonació, amb el
vot favorable d’ERC, grup que ara sembla haver canviat de parer.

PRECS I PREGUNTES
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions
següents, afirmant l’alcalde que totes les contestes es faran des del Govern
per escrit, atesa l’hora ja avançada:
A) El portaveu d’ERC Pep Quelart planteja les qüestions següents:
1. Diferents veïns dels carrers Abat Copons, Pere II el Gran i Pau Benach fa
molt de temps que estan patint les molèsties dels clients que freqüenten un
bar del carrer Abat Cupons. Fins i tot han recollit firmes. Tot sovint Policia
Municipal i Mossos d’Esquadra han d’anar-hi a posar ordre. Com és sabut, a
fora el bar hi ha problemes d’alcohol i drogues contínuament. Quines
mesures s’han pres i/o es pensen prendre per acabar amb aquestes
molèsties que fa tan de temps que estan patint els veïns ?
2. Demanem que plantin arbres al passeig de Rafael Soler.
3. Voldríem saber quines mesures extraordinàries es van prendre per tal de
reforçar el servei de neteja durant els dies de Festa Major, ja que
considerem que els carrers estaven excessivament bruts.
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4. Fa pocs dies vàrem patir fortes pluges i una vegada més es van inundar
els mateixos punts de sempre. Entre d’altres fem menció expressa de la
zona de “El Vilar”, dels carrers i rotonda de la gasolinera Penedès, així com
dels remuntables de la carretera d’Igualada de la rotonda cap al nord. Hi ha
alguna intenció de solucionar aquests punts conflictius ?
5. Demanem que sollicitin de l’autoritat competent que la concessionària de
l’autopista iguali els preus de les tres sortides de Vilafranca, per evitar
greuges i trànsit per l’interior de la Vila.
6. Demanem que l’Ajuntament signi convenis amb propietaris de terrenys
de la zona urbana de la vila per habilitar-hi zones d’aparcament, com s’ha
fet a la Pelegrina.
7. Demanem que es faci o solliciti (segons qui en sigui competent) una
millor senyalització de la rotonda nord d’accés a l’autopista, ja que molts
conductors que volen agafar l’autopista surten per la sortida vella que porta
a la N-340, per la mala senyalització.
8. Voldríem saber en quin punt es troba la tramitació administrativa de
l’Àmbit Penedès a la Generalitat de Catalunya i les gestions que ha fet
l’Alcalde en la seva condició de Diputat?
B) Benat Villarroya (ICV-EUiA) planteja:
9. En el darrer Ple es va formular una pregunta sobre la situació i nivell de
prestacions del Punt de la Universitat Oberta de Catalunya a Vilafranca,
pregunta que no ha estat contestada. Cal fer-ho.
10. Pregunta quines gestions s’han fet i en tot cas quan es faran gestions i
es posarà en marxa el servei RESPIR per a persones amb dependència, tal
com es va acordar en el seu dia.
11. Es vol conèixer quines quantitats s’han gastat finalment amb càrrec a la
partida pressupostària destinada al programa d’ajuts a l’escolarització.
12. A la rambla de Sant Francesc, es detecten desperfectes en un accés a
l’aparcament soterrani (trencament de graons d’escales). Pregunta si s’ha
comunicat a la concessionària SABA que ha de fer les reparacions, i en tot
cas s’ha de fer el requeriment i assolir la ràpida reparació per evitar perills.
13. Pregunta l’estat en què es troba l’estudi que s’havia d’elaborar sobre
plaques per a captar energia solar i els indrets adients per a la seva
collocació (plaques solars en cobertes d’edificis municipals).
14. Ara que ha començat el curs universitari, molts estudiants que
acudeixen a Facultats del campus de la Diagonal de Barcelona no poden
accedir a la seva hora al bus urbà de la Hispano Igualadina que hi va,
perquè no hi ha suficients places per manca de previsió. El problema ja s’ha
donat en altres ocasions, i demana que es facin gestions efectives per a
solucionar-lo.
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C) Xavier Navarro (CUP) planteja les següents preguntes:
15. En el plenari de setembre de 2010 es va aprovar inicialment el Pla Local
de l’Habitatge. Quin és l’estat actual de la seva tramitació?
16. En el darrer plenari de l’Ajuntament, celebrat el passat mes de juliol, la
CUP va formular un prec a l’equip de govern en el sentit que es prenguessin
mesures per garantir unes condicions mínimes per als veremadors que no
tenen un espai on allotjar-se, i evitar així que es repetís la situació que es
va produir durant el 2010. Voldríem saber, quines han estat les mesures
adoptades, i en cas de no haver-se produït els motius que han portat al
govern a no prendre mesures al respecte.
17. S’està treballant des de l’Ajuntament en l’elaboració d’un pla d’usos de
les muntanyes de Sant Pau i de Sant Jaume?
18. Quin és l’estat actual de les obres de Cal Berger?
19. Ens agradaria conèixer el motiu pel qual actualment, els preus de les
entrades/sortides de l’autopista a Vilafranca del Penedès varien segons el
peatge d’entrada o de sortida, la qual cosa provoca un desequilibri segons
el barri del municipi.
20. Arran de les obres de la C-15, alguns camins històrics de l’entorn de la
Vila han quedat danyats o greument alterats, com és el cas del camí de la
Serreta, que comunica Vilafranca amb la Serreta. Voldríem saber si es
prendran mesures de correcció o l’estat actual ja serà el definitiu.
21. En el ple del mes de febrer d’aquest any, es va presentar una moció per
part de la CUP, ERC i ICV sobre els desnonaments. En la moció, més enllà
de les mesures de competència estatal, es demanava emprendre mesures a
nivell municipal per paralitzar els desnonaments. Voldríem saber, doncs,
quines gestions s’han realitzat al respecte.
22. Voldríem saber les dades d’escolarització de les diferents escoles i
instituts de Vilafranca
23. Voldríem saber per què alguns convenis es passen pel Patronat
d’Esports i d’altres no. El conveni amb FC Vilafranca i Patí Vilafranca no hi
ha passat.
24. Volem una relació dels ajuts, subvencions i convenis atorgats per aquest
Ajuntament
durant
el
2011.
D) Xavier Navarro (CUP) formula els precs següents:
25. Prop de la muntanya de Sant Jaume (accés per la carretera de les
Cabanyes), s’han detectat runes i altres deixalles. Sollicitem a l’equip de
govern que es prenguin les mesures correctores necessàries per tal de
solventar aquesta situació.
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26. Demanar que es convoqui una reunió del Consell Escolar Municipal per a
informar sobre l’inici del curs.
E) Josep Ramon, portaveu del PP, planteja:
27. Insta al govern municipal (prec) a complir la Llei 39/1981, que regula
l’ús de les banderes i símbols, i que entre altres preceptes disposa que la
bandera espanyola ha d’estar present al balcó municipal en lloc preferent,
junt amb la bandera catalana i la de la vila. Josep Ramon esmenta que
durant l’11 de setembre (Diada) no es va complir el deure.
28. Veïns propers al passatge Lluís Mata (Espirall) estan preocupats per
aldarulls que es produeixen a partir de les 10 de la nit; hi ha grups que
beuen, es barallen, deixen brutícia i molesten. Ramon demana un increment
de presència policial al passatge Lluís Mata, per posar fre a l’incivisme que
es produeix a la zona durant la tarda/nit.
29. Es té coneixement de queixes del carrer Pines núm. 10 (cantonada
carrer 2 de Maig), on es troba el bar “Linda”, per aldarulls i molèsties.
Pregunta al govern si s’han rebut queixes, quantes, en quina data i quina ha
estat l’actuació per tal de fer complir la normativa.
F) Montse Arroyo (grup Socialista) pregunta:
30. S’interessa per si es pretén suprimir la figura dels actuals agents cívics.
Si és cert que se suprimeixen o redueixen, pregunta qui assumirà les
funcions que actualment porten a terme.
G) Ramon Zaballa (grup Socialista) pregunta:
31. Es desitja saber si és cert el rumor de la propera supressió del bus
nocturn entre Vilafranca i Barcelona, si el govern municipal ha rebut cap
notícia i, en cas afirmatiu, quines mesures s’adoptaran.
H) Francisco Romero (grup Socialista) planteja:
32. Sembla que l’empresa contractada per a la neteja de les escoles va
pagar el salari d’agost a les seves treballadores el 19 de setembre, i
pregunta quines són les causes del retard.
33. No s’han convocat encara els cursos de formació ocupacional, i vol
conèixer quines gestions s’han realitzat per a promoure la convocatòria.
34. Existeixen problemes de conductes incíviques, sorrolls, brutícia i
inseguretat al parc de la Pau, de la Girada, i caldria portar a terme
actuacions al respecte.
I) Jordi Solà (grup Socialista) posa en relleu:
35. Alguns assumptes menors de la Festa Major els parlarà directament
amb el regidor de Cultura, però el Consell de la FM ha tractat enguany
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assumptes polèmics com els relatius a alguns balls. Potser si alguns
assumptes i possibles reformes dels protocols d’actuació es portessin al Ple
es podria avançar en solucions positives.
36. El VINSEUM pot tornar a obrir les seves portes, al Palau Reial, dins del
primer semestre de 2012. Demana que es govern porti a terme el trasllat
de les parades del mercat del dissabte que se situen just al davant de la
façana del VINSEUM, per tal que es deixi lliure la zona d’entrada.
37. Quant al pressupost de funcionament ordinari del VINSEUM, el Patronat
de la fundació aprova un pressupost comptant amb certes aportacions
municipals, però després l’import que aprova l’Ajuntament és diferent i
inferior, causant trastorns i dificultats de funcionament. Demana
coherència.
38. Cal una reunió de la Junta de Portaveus per acordar entre tots formes
de funcionament millor i més àgil del Ple: mocions i nombre, esmenes in
voce, mocions diverses sobre un mateix assumpte, esmenes a la totalitat
que desnaturalitzen les mocions presentades, etc. Un ple com el d’avui, de
la forma que ha transcorregut i a aquestes hores de la matinada, no
s’hauria de repetir.
J) Montserrat Blasco (grup del PP) planteja:
39. Existeixen queixes de vianants per l’actitud incívica d’alguns ciclistes
que circulen contra direcció o per les voreres; pregunta si s’han rebut
queixes, i en cas afirmatiu quantes i en quina data, i si s’han formulat
denúncies de la Policia.
40. Hi ha graons trencats a l’entrada a l’aparcament de la rambla de Sant
Francesc, amb risc de caigudes i accidents; demana al govern que insti
l’empresa concessionària SABA a fer les reparacions adients.
41. En temps de la verema la vila s’omple de temporers, alguns sense
contracte, que dormen a qualsevol lloc, en condicions precàries de salubritat
i higiene, i pregunta si l’Ajuntament en té constància i quines mesures ha
pres al respecte.
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
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