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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 15/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de desembre de 2010 
Horari: de 20,03 a 21,52 hores  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Josep Ramon Sogas 
 
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 
ordinària d’1 de desembre de 2010. Aquesta acta s’ha aprovat per 
assentiment. 
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I. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 14 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de 
Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes de partides que 
ofereixen sobrant, majors ingressos i part del romanent de tresoreria de l’any 2009, 
de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
 
2.33001.48100 Beques departament de cultura ...........  3.000,00 
 
4.92410.48900 Xicots de Vilafranca.- subvenció xarxa 
 de seguretat......................................  4.500,00 
 
1.01101.91304 D’empreses  autònomes, cials. i financ..- 
 amortització anticipada ......................  300.827,45 308.327,45
  
  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  308.327,45  
        
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
 
2.92505.13000 Personal laboral.- oficina tècnica de 
 ciutadania .........................................  17.000,00 
 
1.92002.13100 Suplències.........................................  22.000,00 
 
2.23102.13100 Personal temporal.- Serveis socials ......  35.000,00 
 
2.23102.22610 Programa suport a la dependència .......  150.000,00 
 
5.15103.22711 Contracte manteniment enllumenat  
 públic ...............................................       40.000,00 264.000,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.  572.327,45 
 

F I N A N ÇA M E N T 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
1.93101.12010 Retrib. bàsiques.- personal hisenda......  5.000,00 
 
1.92001.12110 Retrib. complem.- Secretaria...............       9.000,00 
 
 Ròssec ..............................................  14.000,00 
 
 Suma anterior ...................................  14.000,00 
 
1.93101.12110 Retrib. complem.- personal hisenda .....  7.000,00 
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5.13201.12110 Retrib. complem.- policia local .............  139.000,00 
 
5.15102.12110 Retrib. complem.- serveis urbans.........  7.000,00 
 
1.92001.13000 Personal laboral.- Secretaria................  8.000,00 
 
1.92003.13000 Personal laboral – Informàtica .............  5.000,00 
 
1.92006.13000 Personal laboral.- Organització i RRHH..  25.000,00 
 
2.23102.13000 Personal laboral.- Serveis socials..........  47.000,00 
 
2.31302.13000 Personal laboral.- Salut i consum .........  8.000,00 
 
2.32101.13000 Personal laboral.- Llars d’infants ..........  20.000,00 
 
2.33001.13000 Personal laboral.- Cultura....................  5.000,00 
 
2.92406.13000 Personal laboral.- Innovació i tecnologia  3.000,00 
 
3.15101.13000 Personal laboral.- Urbanisme...............  20.000,00 
 
4.23101.13000 Personal laboral.- Pla per la igualtat .....  5.000,00 
 
4.92401.13000 Personal laboral.- Comunicació ............  2.335,00 
 
5.15105.13000 Personal laboral.- Parcs i jardins ..........  10.000,00 
 
6.24101.13000 Personal laboral.- Foment de l’ocupació  9.000,00 
 
3.23103.13100 Personal temporal.- Rehabilit. habitatges  10.000,00 
 
2.34101.41000 Transferència corrent Patronat d’Esports 5.284,50 
 
6.43201.41000 Transferència corrent Patronat de Comerç 
 i Turisme...........................................  4.570,00 
 
4.49101.44400 Aportació a SERCOM, S.L. ...................  12.187,76 
 
5.44300.44400 Aportació a SOVIPAR, S.L....................  3.084,00 
 
2.33010.44900 Aportació a l’EPEL Escola de música M. 
 Dolors Calvet.....................................       5.366,19 374.827,45 
 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA  374.827,45 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
 
450.31 Generalitat.- Pla de mobilitat urbana .... .......29.500,00 29.500,00 
 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS............   29.500,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
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870.00 Aplicació romanent per a despeses grals.    168.000,00
 ........................................................   168.000,00
 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT TRESORERIA          168.000,00 
             

RESUM FINANÇAMENT 
  Baixes per transferència  374.827,45 
  Majors ingressos                       29.500,00 
  Aplicació romanent                      168.000,00 
  TOTAL FINANÇAMENT                572.327,45 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen ha estat rebutjat amb 9 vots a favor (CiU i ERC) i 11 en 
contra (grups Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA).  
 
El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz, afirma que es tracta a finals d’any de fer 
alguns ajustos pressupostaris, com per exemple incrementar els ajuts a la 
dependència per a poder pagar les despeses de la darrera part de l’any, o 
afinar els imports finals d’alguns contractes de manteniment. El gruix de la 
modificació incorpora l’estalvi en salaris del personal en virtut del Reial 
decret llei que, per a combatre el dèficit públic, va aprovar el Govern de 
l’Estat, estalvi d’uns 300.000 euros que segons la mateixa llei s’ha de 
destinar a l’amortització anticipada i parcial de crèdits (reducció del deute). 
Es tracta de la darrera modificació de l’any, i la major despesa no es finança 
amb majors ingressos tributaris que no existeixen, la qual cosa exemplifica 
la situació real de crisi econòmica. Ruiz també diu que la major part del 
romanent positiu de l’any passat s’ha destinat a polítiques socials. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a algunes despeses com ajut a la 
dependència, incorporació de la subvenció per al Pla de mobilitat, xarxa de 
seguretat, etc. Tanmateix, ICV-EUiA rebutja la mesura que ve d’una 
imposició estatal via Reial decret llei, consistent en reduir 300.000 euros de 
salaris i destinar-los a amortitzar anticipadament crèdits. Es tracta del 
primer pas en el procés de gran retallada de drets socials que vivim, i que 
continua amb ajuts socials, pensions, reformes laborals, ampliació de l’edat 
de jubilació, etc. Assistim a una embranzida neoliberal a Europa, i es vol fer 
pagar la crisi a gent que no l’ha causada, com treballadors i pensionistes. 
Fan faltes reforma, però d’una altra mena: taxes sobre mercats financers, 
reforma energètica, reforma fiscal que gravi a qui més té, etc. Finalment 
Villarroya diu adreçant-se a l’equip de govern que, si es presenten 
exclusivament les partides a què ha fet referència inicialment (suport a la 
dependència, pla de mobilitat, xarxa de seguretat), llavors el seu grup no 
posarà dificultats per a portar-les endavant. 
 
Josep Quelart (ERC) es manifesta a favor del dictamen, entenent que es 
plantegen inversions necessàries. Pel que fa a l’altra part (reducció de 
salaris i amortització de deute), Quelart recorda que ERC ja es va oposar a 
la retallada, i ara no es pot fer una altra cosa, ni de la discussió en trauríem 
gran cosa. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que l’assumpte principal del dictamen és 
conseqüència del “decretazo” del Govern central per a reduir sous del 
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personal. Són mesures extraordinàries no democràtiques que ja van 
merèixer el rebuig de la CUP en el seu moment. A més, la retallada no ha 
afectat només com es va dir als funcionaris, sinó també al personal laboral i 
eventual vinculat a les Administracions. L’estalvi aconseguit no es destina a 
polítiques socials, sinó a tornar deute, és a dir, a donar diners a les entitats 
financeres que en gran part han causat la crisi. Malgrat que la mesura és 
imposada, la CUP hi votarà en contra. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) fa palesos dubtes que té, perquè el Reial 
decret llei només obligava a reduir salaris, però mirant les partides 
pressupostàries afectades es planteja si s’ha aprofitat l’avinentesa per a 
reduir altres partides del capítol I. 
 
Aureli Ruiz (CiU i Govern) es mostra sorprès per la intervenció de Lourdes 
Sánchez, ja que els possibles dubtes que posa en relleu el grup Socialista ja 
van ser explicats en Comissió Informativa. No quadren les xifres partida per 
partida per raons tècniques, però es va calcular l’import de la reducció de 
salaris, i la xifra de 300.000 euros obtinguda equival a la reducció que 
pateix globalment el capítol I per amortitzar deute. L’Interventor general, 
Antoni Peiret, ratifica la informació donada pel regidor d’Hisenda, en el 
sentit que l’ajustament és correcte globalment però no quadra aparentment 
partida per partida, atès que l’exercici encara no està tancat. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que va ser ell qui va preguntar en Comissió si la 
proposta de partida que es destina a amortització anticipada de crèdits 
obeeix al compliment de la llei i és 100% tècnica. L’Interventor, tant a la 
Comissió com avui mateix en el Ple, ha ratificat que era així. Per això, ERC, 
quant a aquest punt, no s’hi posa, i dóna suport a la resta del dictamen 
sobre inversions. 
  
II. ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2011. 
AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
Havent-se aprovat inicialment el dia 26 d’octubre de 2010 l’expedient 
de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals i preus públics per a l’exercici econòmic de 2011, de 
conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. de registre 
022010031443 de 3 de novembre de 2010 i en el Diari El Punt del dia 
29 d’octubre de 2010. 
 
Donat que durant el període d’exposició pública s’han presentat dues 
al�legacions formulades per la Sindicatura Municipal de Greuges de 
Vilafranca del Penedès en data 11 de novembre de 2010 contra 
l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de la 
via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer; i pel 
Sr. Lluís Marsà i Garcia en nom i representació de l’Associació de 
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Promotors Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona i 
Província en data 10 de desembre de 2010 contra l’ordenança fiscal 
núm. 28 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres , en base a les següents al�legacions: 
 
1.- En relació a l’al�legació contra l’ordenança fiscal núm. 15 
reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, situats en 
terrenys d’ús públic i indústries de carrer, es demana una modificació 
puntual en l’article 4t, apartat o), en el sentit que s’estableixi una 
quota especial per a ampliacions puntuals dels quioscos amb ocupació 
permanent durant l’any per a dates destacades, com puguin ser les 
Fires de Maig, la Festa Major, la Fira del Gall, etc. 
 
2.- En relació a l’ordenança fiscal núm. 28 reguladora de l’Impost 
sobre construccions, instal�lacions i obres, es demana que la 
modificació del redactat de l’apartat 1, paràgraf 2 de l’article 7è 
relatiu a la base imposable, quota i meritació es deixi sense efecte i 
s’ajusti al que estableix l’article 102 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
CONSIDERANT l’al�legació presentada per la Sindicatura Municipal de 
Greuges de Vilafranca del Penedès contra l’ordenança fiscal núm. 15, 
procedeix estimar-la en part, en base als següents fonaments: 
 
PRIMER: L’article 4t, apartat o) de l’esmentada ordenança no regula 
expressament les quotes de la Festa Major per al supòsit de l’ocupació 
de la via pública per part dels quioscos, raó per la qual procedeix 
estimar l’al�legació presentada. 
 
SEGON: Respecte a la petició relativa a la regulació de les tarifes per 
l’ocupació de la via pública per part de quioscos durant les fires de Maig 
o Fira del Gall, no procedeix estimar-la, atès que durant aquests 
esdeveniments no es poden atorgar autoritzacions d’ocupació de 
quioscos que tinguin una llicència renovable anual. 
 
CONSIDERANT l’al�legació presentada per l’Associació de Promotors 
Constructors i Constructors d’Edificis de Barcelona i Província contra 
l’ordenança fiscal núm. 28, procedeix estimar-la en part, en base als 
següents fonaments: 
 
PRIMER: La redacció del redactat de l’article 7è afegint l’apartat 2 
significat una mera transposició a l’ordenança fiscal de l’Impost sobre 
construccions, instal�lacions i obres del que ha dit  la sentència de 14 
de maig de 2010 del Tribunal Suprem (STS 2666/2010), Sala 3a., 
Secció 2a., en el recurs de cassació en interès de la Llei 22/2009, 
interposat per l’Ajuntament d’Osuna (Sevilla): 
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“La conclusión a que se llega de la jurisprudencia es que si 
bien se excluyen de la base imponible del ICIO el coste de 
equipos, la maquinaria e instalaciones mecánicas, salvo el 
coste de su instalación, construidos por terceros fuera de 
obra e incorporados a la misma y que por sí mismas no 
necesitan licencia urbanística, esta exclusión no alcanza al 
coste de los equipos, maquinaria e instalaciones que se 
construyen, colocan o efectúan como elementos técnicos 
inseparables de la propia obra, e integrantes del proyecto 
para el que se solicita la licencia de obras o urbanística y 
que carezcan de la identidad propia respecto de la 
construcción realizada” (Fonament de Dret 4t, últim 
paràgraf). 

 
Per tant, la modificació del redactat de l’article 7è., no contradiu 
l’article 102 del TRLHL. 
 
SEGON: La modificació de l’article 7è., apartat d) per la qual es 
proposa derogar aquest paràgraf que diu: “d) Qualsevol altre concepte 
que no integri, estrictament, el cost d’execució material” s’havia 
sustentat  en la tautologia del que diu el paràgraf 1, que no ha estat 
modificat i que fa referència a que la base imposable de l’impost està 
constituïda  pel cost real i efectiu de la construcció, instal�lació o obra. 
Així doncs, la regulació en sentit negatiu o a contrario sensu, no 
desvirtua el redactat expressat en el paràgraf 1,  raó per la qual 
procedeix estimar l’al�legació en el sentit de mantenir la redacció actual 
del paràgraf d). 
 
Per tot l’exposat i, vist l’Informe emès per l’Interventor General, 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER: Estimar l’al�legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 15, 
reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, situats en 
terrenys d’ús públic i indústries de carrer, presentada per la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès, en el 
sentit de fixar un nou epígraf en l’article 4t, apartat o), amb el 
següent literal: * Festa Major = 5,4446 €. 
 
SEGON: Desestimar l’al�legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 15, 
reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública amb parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, situats en 
terrenys d’ús públic i indústries de carrer, presentada per la 
Sindicatura Municipal de Greuges de Vilafranca del Penedès, en el 
sentit de fixar un nou epígraf per l’ocupació de la via pública durant 
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els dies corresponents a la celebració de les Fires de Maig i Fira del 
Gall, atès que durant aquests esdeveniments no es poden atorgar 
autoritzacions d’ocupació que tinguin llicència renovable anual. 
 
TERCER: Desestimar l’al�legació primera relativa a l’ordenança fiscal 
núm. 28, reguladora de l’impost  sobre construccions, instal�lacions i 
obres presentada per l’Associació de Promotors Constructors i 
Constructors d’Edificis de Barcelona i Província, en el sentit de 
mantenir la modificació del redactat de l’article 7è., apartat 1, 
paràgraf 2. 
 
QUART: Estimar l’al�legació segona relativa a l’ordenança fiscal núm. 
28, reguladora de l’impost  sobre construccions, instal�lacions i obres 
presentada per l’Associació de Promotors Constructors i Constructors 
d’Edificis de Barcelona i Província, en el sentit de restituir l’apartat d) 
de l’article 7è. 
 
CINQUÈ: Aprovar definitivament les modificacions de l’ordenança 
fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ocupació de la via pública 
amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions, 
situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer i de l’ordenança 
fiscal núm. 28, reguladora de l’impost  sobre construccions, 
instal�lacions i obres, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 del RDL 
2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 
 
SISÈ: La resta de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals i preus públics que van ser modificades en la sessió 
plenària de l’Ajuntament en data 26 d’octubre de 2010, es consideren 
que han estat aprovades definitivament al no haver-se presentat cap 
reclamació ni al�legació dins del termini de trenta dies d’exposició 
pública de conformitat amb l’article 17.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 de l’esmentat text 
legal. 
 
SETÈ: La relació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals i preus públics que han estat aprovats definitivament de 
forma tàcita en data 11 de desembre de 2010 són les següents: 
 
2.- Taxa per prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal�lacions. 
 
3.- Taxa per la utilització de l’escut del municipi en plaques, patents i 
altres distintius. 
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4.- Taxa sobre el servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter municipal. 
 
5.- Taxa per llicències i serveis urbanístics. 
 
6.- Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans. 
 
7.- Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per 
mitjans mecànics, abandonats o estacionats defectuosament o 
abusivament a la via pública. 
 
8.- Taxa per expedició de documents administratius. 
 
9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals. 
 
10.- Taxa per reposició de paviment asfàltic, d’obertura de sondatges o 
rases a la via pública, així com de les vorades i voreres que s’haguessin 
de modificar per a guals, i danys a l’arbrat i espais verds. 
 
11.- Taxa per la prestació de serveis vinculats a les concessions d’ús 
d’estands a les Fires de Maig, Fira del Gall i Festa del Xató. 
 
12.- Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la 
via pública per aparcament exclusiu. 
 
13.- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública. 
 
14.- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 
 
16.- Taxa per utilització d’instal�lacions, materials i estris municipals. 
 
17.- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de 
casaments a l’Ajuntament. 
 
18.- Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques municipals. 
 
19.- Preu públic per escolarització en llars municipals d’infants. 
 
20.- Preu Públic per prestacions de serveis en instal�lacions esportives 
municipals. 
 
21.- Preu públic per assistència als Casals d’estiu. 
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22.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que 
es realitzin en el teatre municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades 
per l’organisme autònom local “Patronat Municipal del Teatre Cal 
Bolet”. 
 
23.- Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que 
es realitzin a l’auditori municipal. 
 
24.- Preu públic per serveis d’hosteleria a l’alberg municipal. 
 
25.- Preu públic per la prestació de serveis en el Centre Àgora. 
 
26.- Impost sobre béns immobles. 
 
27.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
29.- Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa 
urbana. 
 
30.- Impost sobre activitats econòmiques. 
 
32.- Preu Públic per la prestació de serveis en el pavelló firal 
municipal. 
 
33.- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i 
culturals i per l’organització de cursos, cursets, seminaris, jornades 
organitzats pels servies municipals. 
  
34.- Preu públic per l’assistència a l’escola municipal M. Dolors Calvet. 
 
36.- Taxa per serveis especials de la Policia Local. 
 
37 Taxa per l’autorització sanitària per al comerços minoristes, 
establiments i serveis d’àmbit municipal que desenvolupin activitats 
que puguin posar un  risc a la salut pública. 
 
38.- Taxa per la prestació del servei de visites turístiques guiades. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 8 vots a favor (grup de CiU) i 
12 abstencions (grups Socialista, CUP, ERC i ICV-EUiA). 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz manifesta que es tracta de resoldre les 
al�legacions presentades per la Síndica de Greuges i per una associació 
de promotors i constructors. Les al�legacions, una sobre la taxa 
d’ocupació de la via pública amb quiscos i una altra sobre l’ICIO, 
s’estimen i es desestimen parcialment, en els termes que consten en el 
dictamen i que Aureli Ruiz explica. 
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A preguntes de la CUP, el secretari matisa que les dues Ordenances 
afectades per les al�legacions són les que s’aproven definitivament 
avui, mentre que les altres ja s’han d’entendre aprovades tàcitament i 
de forma definitiva quan es va acabar el termini d’informació pública. 
 
Josep Quelart (ERC) recorda que va votar contra les Ordenances; ara 
s’abstindrà perquè el punt suggerit per la Sindicatura de Greuges, i 
que s’accepta, és positiu. 
 
Xavier Navarro (CUP), es mostra contrari a l’al�legació de l’entitat de 
promotors i a favor de la de la Síndica. La CUP va votar contra les 
Ordenances, i ara s’abstindrà ja que s’ha aclarit que en realitat no es 
voten les Ordenances globalment, sinó la resolució de les al�legacions. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) fa palesa l’abstenció del seu grup, per 
les raons que ja es van exposar en el Ple d’aprovació inicial. 
 
III. AMORTITZACIÓ DE CRÈDITS I DÈFICIT PÚBLIC 
 
Aquest punt de l’ordre del dia resta retirat, atès que es troba vinculat a 
la modificació del pressupost de l’entitat que ha estat rebutjada en 
aquesta mateixa sessió plenària. 
 
IV. COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
 
En aquest punt, es dóna compte al Ple del següent: 
 
La Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, el seu article 5è., regula les característiques i funcionament del 
registre de factures amb la finalitat de disposar d’un procediment efectiu i 
àgil per fer efectives els deutes dels ens locals, així com per establir un 
mecanisme de transparència en matèria de compliment de les obligacions 
de pagament. 
 
Concretament, i pel que fa  al  Registre de Factures, l’article 5.1, 5.2, 5.3 i 
5.4 estableixen el següent: 
 
1.- L’Entitat Local ha de tenir un registre de totes les factures i altres 
documents emesos pels contractistes als efectes de justificar les prestacions 
realitzades per aquests, la gestió del qual correspon a la Intervenció 
General. 
 
2.- Qualsevol factura o document justificatiu emès pels contractistes a 
càrrec de l’entitat local ha de ser objecte d’anotació en el registre que indica 
l’apartat anterior amb caràcter previ a la seva remissió a l’òrgan 
responsable de l’obligació econòmica. 
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3.- Transcorregut un mes des de l’anotació en el registre de la factura o el 
document justificatiu sense que l’òrgan gestor hagi procedit a tramitar 
l’oportú expedient de reconeixement de l’obligació, derivat de l’aprovació de 
la respectiva certificació d’obra o acte administratiu de conformitat amb la 
prestació realitzada, la Intervenció General ha de requerir a l’òrgan gestor 
esmentat perquè justifiqui per escrit la falta de tramitació d’aquest 
expedient. 
 
4.- La Intervenció General ha d’incorporar a l’informe trimestral una relació 
de les factures o els documents justificatius respecte als quals hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre i no 
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació o l’òrgan gestor n’hagi justificat l’absència de tramitació.  
 
En  relació als Terminis de Pagament l’article 3.3, de l’esmentada Llei, 
determina que el període de pagament (en el 2010) de les obligacions 
reconegudes serà de 55 dies. 
 
 Així mateix, l’article 4.3 regula l’obligatorietat de que els Tresorers de les 
Corporacions locals han d’elaborar trimestralment un informe sobre 
l’acompliment dels terminis que preveu aquesta Llei per al pagament de les 
obligacions de cada Entitat local, que ha d’incloure necessàriament el 
nombre i la quantia global de les obligacions pendents en les quals s’estigui 
incomplint el termini. 
 
Atès els informes elaborats per la Tresorera Municipal i per l’Interventor 
General d’aquest Ajuntament en relació als articles 4t i 5è de la Llei 15/2010, 
 
Per tot això exposat, 
 
PRIMER: Es dona compte  de l’informe de la tresorera i l’interventor en relació 
al grau de compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat, i s’informa al Ple de la 
Corporació sobre el grau d’acompliment de la mateixa  sobre els extrems 
següents: 
 
A) Terminis de pagament: 
 
A data de 4 de desembre de 2010, s’han liquidat i pagat totes les factures i 
certificacions anotades fins el 10 d’octubre de 2010, en el registre general de 
factures, amb excepció dels imports següents: 
 
Pressupost de l’Entitat: 
 
- Obligacions Reconegudes pendents de liquidar: 7 factures per un import 
total de 541,24 €. 
 
B) Reconeixement de les obligacions: 
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A data de 4 de desembre de 2010, s’han reconegut com obligacions totes les 
factures i certificacions, anotades en el registre general de factures fins el 4 
de setembre de 2010. 
 
SEGON: Remetre còpia al Ministeri d’Economia i Hisenda i al Departament 
d’Economia i Finances. 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz afirma que la situació de l’Ajuntament 
de Vilafranca és bona, ja que s’han pagat pràcticament totes les 
factures, i s’han reconegut la totalitat de les obligacions. La feina de la 
tresoreria i de la intervenció és positiva. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca la importància de pagar a l’hora 
perquè tot funcioni, felicita la intervenció i la tresoreria i afirma que 
seria bo que l’Estat exigís també a les entitats financeres més 
generositat en el moment d’atorgar crèdits. 
 
Xavier Navarro (CUP) també felicita la intervenció i la tresoreria, i 
pregunta si els terminis s’apliquen així mateix entre Administracions 
públiques, cosa que el regidor d’Hisenda i l’Interventor neguen, ja que 
no es tracta d’operacions comercials. 
 
V. MOCIÓ XARXA D’ALBERGS 
 
Es presenta la següent moció per part d’ERC: 
 
Atès que fa 11 anys que es va inaugurar l’Alberg Municipal de  Joventut de 
Vilafranca. 
  
Atès que l'Alberg disposa de 57 places amb serveis —lavabos, vàters i dutxes— a 
totes les habitacions. Hi ha menjador, bar, lloguer de llençols, bugaderia, consigna i 
caixes de seguretat, sales d'estar, televisor i vídeo, jocs de taula, habitacions i 
serveis condicionats per a persones amb discapacitat, torre-mirador i aparcament 
per a cotxes, autobusos i bicicletes. Així com pot usar les instal�lacions del recinte 
de la Fassina, al costat mateix de l'alberg, que disposa d'aules, de tallers, d'una 
sala de conferències i de tots els equipaments per organitzar jornades formatives, 
congressos de petit format o seminaris. 
 
Atès que es poden practicar tota mena d'esports a la zona esportiva municipal, al 
Complex Aquàtic Municipal i al mateix entorn natural. Com també les potencialitats 
de moltes noves visites a l’enoturisme (VINSEUM i a cellers i caves propers), 
característica que li dona un valor afegit distintiu molt atractiu pels visitants. 
 
Atès que està situat en un emplaçament privilegiat a un pas del centre de la vila, a 
pocs metres de la zona esportiva, davant del nou Auditori i envoltat d’un entorn 
natural de vinyes, conreus i de la muntanya de Sant Pau i de Sant Jaume. 
 
Després d’11 anys de la seva construcció, es pot fer i cal fer un pas més (que ja 
s’hauria d’haver fet fa molts anys) i adherir-se al XANASCAT, la Xarxa Nacional 
d’Albergs Socials de Catalunya. 
 
Atès que compleix amb escreix tots els requisits tècnics i que no hi ha cap altre 
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alberg a la nostra comarca adherit a la xarxa. 
 
Atès que actualment només té uns 1.500 usos de 20.292 possibles, el que significa 
una acupació del 7,39% de les seves possibilitats. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya significaria la 
garantia d’ocupació mínima de 2.000 usos només en un mes i mig de colònies 
escolars. Per aquest motiu, ara que s’estan planificant i editant les colònies del 
2011, urgeix prendre la decisió per poder entrar en el curs vinent.  
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya significaria la 
promoció de l’alberg mitjançant la seva revista a més de 270.000 famílies que 
reben la publicació de manera directa. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya significaria la 
contractació per mitjà del seu sistema informàtic (connectat amb els sistema 
central d’albergs europeu) de moltes ocupacions ja que ara gestionen milers de 
visitants que les sol�liciten. Encara en major mesura ja que el fet de ser una 
novetat en el catàleg fa que sigui la primera opció de molts alberguistes habituals. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya significaria 
convertir un alberg deficitari econòmicament en una font d’ingressos per a 
l’Ajuntament, la generació d’alguns llocs de treball, i la generació de molta riquesa i 
turisme per a la Vila i la comarca en forma de molts nous visitants. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa l’aprovació del següent acord: 
 
L’Ajuntament de Vilafranca acorda l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de 
Catalunya de l’Alberg Municipal de  Joventut de Vilafranca, iniciant immediatament 
els tràmits per a fer-ho possible. 
 
El regidor ERC Josep Quelart defensa la moció, i posa en relleu que les 
dades demostren que l’ocupació de l’actual alberg juvenil és molt millorable 
i possible. L’alberg compleix tots els requisits exigibles, està ben fet i ben 
situat i té moltes possibilitats. L’equipament està a prop de la zona 
esportiva, de l’auditori, de la Fassina, de les vinyes, etc., i això permet fer 
ofertes específiques per a certs col�lectius (equips esportius, músics, petites 
convencions, enoturisme, etc.). Ara que es preparen a Catalunya les 
colònies de l’any vinent seria un bon moment per entrar a la Xarxa, i a més 
l’oferta es podria incloure en la propera edició d’una revista de gran difusió. 
Quelart també diu que ara l’alberg el gestiona des de l’Ajuntament Treball, 
mentre que potser hauria de dependre de Joventut. 
 
Es presenta una esmena de CiU, la qual demana que l’acord consisteixi en 
el següent: 
 
 "L’ajuntament de vilafranca acorda l’entrada a la xarxa nacional d' albergs socials 
de catalunya de l’alberg municipal de joventut de vilafranca iniciant immediatament 
els estudis per fer-ho possible i els tramits convenients si aquests estudis 
demostren la viabilitat econòmica sostenible amb els nous usos corresponents i 
manteniment dels actuals. ". 
 
Defensa l’esmena Raimon Gusi (CiU), tot dient que l’entrada a la Xarxa serà 
positiva, però que cal disposar d’informes tècnics i de gestió que indiquin 
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com seria el funcionament, les arribades previstes, els ingressos, el nou 
personal necessari, què suposa entrar a la Xarxa, la compatibilitat amb 
altres usos actuals, etc. Raimon Gusi fa una àmplia exposició de les 
activitats actuals de l’alberg i de les que té programades. També recorda 
que es van portar a terme gestions per explorar una possible gestió diferent 
de l’alberg social a través de la fundació Mas Albornà i Caja de Madrid, si bé 
no van fructificar. Gusi diu que s’obrirà la gestió de l’alberg també a les 
àrees d’Esports i Joventut de l’Ajuntament. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que amb l’escassa ocupació actual l’alberg és 
deficitari. Malgrat que és lògic demanar estudis, a parer seu les xifres 
demostren que la inclusió a la Xarxa donaria beneficis, com demostren els 
estudis en poder d’ERC. Les condicions de l’edifici són òptimes, i si ara es 
licités la gestió per concessió hi hauria molts pretendents. Convé adherir-
nos ja i entrar a l’oferta de la Xarxa per a l’any vinent, per a sortir als 
catàlegs escolars d’albergs que es reparteixen a més de 270.000 famílies i 
que s’estan editant ara. ERC proposa acordar entrar immediatament, amb el 
benentès que el Govern municipal farà els estudis oportuns per a fer viable 
el projecte. 
 
L’alcalde Pere Regull proposa que es faci constar que s’ha de fer viable 
l’operació econòmicament i socialment, ja que l’equipament s’utilitza també 
per a fins útils que no són propis d’un alberg, i caldria garantir la 
compatibilitat per dates entre les finalitats socials i les d’alberg. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció amb l’esmena de CiU, 
ja que cal dinamitzar l’espai, i garantir la compatibilitat d’usos. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que el debat sobre l’alberg arrenca el 2003, 
i que la CUP sempre s’hi ha interessat. Cal poder fer servir al màxim un 
espai infrautilitzat, bo i garantint la compatibilitat amb els assumptes 
socials. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció i a l’esmena. És bo 
incrementar l’ús de l’equipament, amb un calendari ajustat també al seu ús 
social. 
 
L’alcalde Pere Regull manifesta que el redactat final hauria d’especificar que 
s’entra a la Xarxa, que es treballarà per garantir la viabilitat econòmica i 
social de l’alberg i que si aquesta viabilitat no és possible l’assumpte 
retornaria al Ple. 
 
Finalment, per unanimitat s’aprova la moció, amb modificacions. El text 
final aprovat és el següent:  
 
Atès que fa 11 anys que es va inaugurar l’Alberg Municipal de  Joventut de 
Vilafranca. 
  
Atès que l'Alberg disposa de 57 places amb serveis —lavabos, vàters i 
dutxes— a totes les habitacions. Hi ha menjador, bar, lloguer de llençols, 
bugaderia, consigna i caixes de seguretat, sales d'estar, televisor i vídeo, 
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jocs de taula, habitacions i serveis condicionats per a persones amb 
discapacitat, torre-mirador i aparcament per a cotxes, autobusos i 
bicicletes. Així com pot usar les instal�lacions del recinte de la Fassina, al 
costat mateix de l'alberg, que disposa d'aules, de tallers, d'una sala de 
conferències i de tots els equipaments per organitzar jornades formatives, 
congressos de petit format o seminaris. 
 
Atès que es poden practicar tota mena d'esports a la zona esportiva 
municipal, al Complex Aquàtic Municipal i al mateix entorn natural. Com 
també les potencialitats de moltes noves visites a l’enoturisme (VINSEUM i 
a cellers i caves propers), característica que li dona un valor afegit distintiu 
molt atractiu pels visitants. 
 
Atès que està situat en un emplaçament privilegiat a un pas del centre de la 
vila, a pocs metres de la zona esportiva, davant del nou Auditori i envoltat 
d’un entorn natural de vinyes, conreus i de la muntanya de Sant Pau i de 
Sant Jaume. 
 
Després d’11 anys de la seva construcció, es pot fer i cal fer un pas més 
(que ja s’hauria d’haver fet fa molts anys) i adherir-se al XANASCAT, la 
Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. 
 
Atès que compleix amb escreix tots els requisits tècnics i que no hi ha cap 
altre alberg a la nostra comarca adherit a la xarxa. 
 
Atès que actualment només té uns 1.500 usos de 20.292 possibles, el que 
significa una acupació del 7,39% de les seves possibilitats. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
significaria la garantia d’ocupació mínima de 2.000 usos només en un mes i 
mig de colònies escolars. Per aquest motiu, ara que s’estan planificant i 
editant les colònies del 2011, urgeix prendre la decisió per poder entrar en 
el curs vinent.  
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
significaria la promoció de l’alberg mitjançant la seva revista a més de 
270.000 famílies que reben la publicació de manera directa. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
significaria la contractació per mitjà del seu sistema informàtic (connectat 
amb els sistema central d’albergs europeu) de moltes ocupacions ja que ara 
gestionen milers de visitants que les sol�liciten. Encara en major mesura ja 
que el fet de ser una novetat en el catàleg fa que sigui la primera opció de 
molts alberguistes habituals. 
 
Atès que l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya 
significaria convertir un alberg deficitari econòmicament en una font 
d’ingressos per a l’Ajuntament, la generació d’alguns llocs de treball, i la 
generació de molta riquesa i turisme per a la Vila i la comarca en forma de 
molts nous visitants. 
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Entenent que el Govern farà tots els estudis i canvis oportuns per a fer 
viable el projecte econòmicament i socialment, s’ACORDA: 
 
L’Ajuntament de Vilafranca acorda l’entrada a la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya de l’Alberg Municipal de  Joventut de Vilafranca, 
iniciant immediatament els tràmits per a fer-ho possible. 
 
VI. MOCIÓ CERTIFICATS MÈDICS I CONDUCCIÓ 
 
Es presenta al Ple la següent moció d’ERC: 
 

 Atès que darrerament s’ha posat en evidència el deficitari servei donat per 
les companyies privades que expedeixen certificats mèdics per renovar o 
treure’s el carnet de conduir. 

Atès que l’interès d’aquestes empreses privades és principalment econòmic i 
no de vocació de servei. 

Atès que disposem d’una xarxa pública de salut, preparada tècnicament per 
a expedir aquests certificats. I que els professionals mèdics signants no 
tenen interès econòmic que pertorbi la seva avaluació. 

Atès que el cost econòmic per als ciutadans és considerable i encara més si 
tenim en compte que molts són joves que es treuen el carnet per primera 
vegada o molts són gent gran que estan obligats a una major freqüència 
dels controls mèdics. 

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa l’aprovació dels següents acords: 

1. Sol�licitar al Parlament competent la modificació de la llei per a que 
els CAP territorials puguin expedir certificats mèdics per a treure’s o 
renovar el carnet de conduir. 

2.  Comunicar aquest acord als Parlaments espanyol i català, i a tots els 
Grups Parlamentaris d’ambdós parlaments. 

Aquesta moció ha estat aprovada amb 2 vots a favor (ERC i ICV-EUiA) i 18 
abstencions (resta de grups). 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que presenta la moció per suggeriment d’un 
ciutadà. Algunes entitats privades donen el servei de forma deficient, i a 
més hi ha l’aspecte econòmic. Els Centres d’Atenció Primària públics podrien 
expedir els certificats, la qual cosa no impediria que ho poguessin fer també 
els centres privats. 
 
Bernat Villaroya (ICV-EUiA) afirma que s’haurien de fer matisos, però 
l’esperit de la moció és correcte, i caldria estar atent al debat parlamentari 
de la iniciativa. 
 
L’alcalde Pere Regull, en nom de CiU, afirma que malgrat que l’esperit de la 
moció pot ser positiu, el seu grup hi està en contra. Actualment els serveis 
públics de salut estan col�lapsats, i si haguessin de fer els reconeixements 
mèdics es col�lapsarien encara més. La iniciativa seria bona per a un país 
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ric, però el nostre no ho és i té unes altres prioritats en matèria de salut. A 
banda, el cost d’un reconeixement tampoc no és excessiu, si es considera 
que normalment té lloc cada deu anys. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que els possibles problemes s’haurien de tractar 
en el lloc adient. La moció no està pensada per a col�lapsar els CAPs, i la 
dotació econòmica i humana s’hauria de discutir en el tràmit parlamentari. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma estar a favor de l’esperit, però que 
la moció contribuiria a saturar el sistema sanitari públic, per la qual cosa 
anuncia la seva abstenció. L’alcalde Pere Regull li recorda que si el grup 
Socialista s’absté i el de CiU també la moció quedaria aprovada. 
 
El secretari manifesta que una innovació normativa d’aquesta mena és 
competència de l’Estat, però que a parer seu no requereix una modificació 
de la Llei, sinó del Reglament de conductors, per la qual cosa ni el 
Parlament espanyol ni el català podrien tramitar una iniciativa com la 
proposada per la moció. La competència seria del Govern de l’Estat. 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE 
SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM QUANT A IMMERSIÓ 
LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES 

 

Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l’ordre del dia, s’ha 
presentat una moció per part, finalment, dels grups d’ERC, CUP, CiU, 
Socialista i d’ICV-EUiA. 

La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, ha 
estat acceptada per unanimitat.  

El text de la moció és el següent: 
 
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès avui dimecres tres sentències que, 
basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de 
l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el 
castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles "com a 
llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle 
d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La 
sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema 
d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" 
respecte del català. 
 
El Suprem declara "el dret del recurrents al fet que el castellà s'utilitzi 
també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la 
Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà 
d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament 
a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de 
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la mateixa 
manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les 
comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral 
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com escrita que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament] siguin 
també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es 
produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, 
que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua 
i garantir la integració de les persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es 
pot regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la 
Constitució espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la 
intimitat, amb la família”.  
 
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la 
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de 
parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. 
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera 
excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua 
és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de 
llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, 
destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, 
amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre territori.  
 
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agrassió contra de la 
nostra llengua amb l’objectiu de la seva extinció.  
 
És per tots aquests motius que s’ACORDA: 
  
Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que 
signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes. 
 
Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes. 
 
Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei 
d’Educació de Catalunya. 
 
L’ajuntament convoca a la població a una concentració de rebuig per a llegir 
la present moció demà 23 de desembre a les 20 hores davant d’aquest 
Ajuntament.  
 
Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal 
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) fa referència a tres sentències del Tribunal Suprem que 
s’han conegut avui, i que suposen un cop fort i potser definitiu al sistema 
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que existeix a Catalunya en matèria de llengües en l’educació. L’atac contra 
el català se centra ara en la immersió lingüística, i en aquests atacs 
col�labora fins i tot la Defensora del Pueblo. No s’ha d’acceptar la imposició i 
els atacs contra la llengua i la cultura catalanes. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que avui la justícia espanyola torna a 
carregar contra Catalunya i el català. Després dels darrers pronunciaments 
del Tribunal de Catalunya, ara apareix una nova “sorpresa” que procedeix 
del Tribunal Suprem. S’ignora quin serà el següent pas, i si ens obligaran a 
celebrar els plens també en castellà. Tot plegat demostra que la decisió que 
va prendre aquest Ple, en el sentit de declarar-se l’Ajuntament moralment 
exclòs de la Constitució, va ser encertada. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que el redactat de la moció és correcte. CiU no 
renunciarà mai al model d’immersió lingüística, i s’haurà de fer complir la 
Llei d’educació de Catalunya. La immersió és un sistema avalat 
internacionalment i que garanteix la cohesió social. Fa una crida a participar 
massivament en l’acte que es convoca per demà. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) considera vergonyós que un conjunt de 
tribunals provoquin conflictes quan a la societat no hi ha conflicte. El 
sistema d’immersió lingüística és positiu, i s’interpreta malament la 
Constitució, la qual mana respecte i protecció per a totes les llengües. Dóna 
suport al Govern de la Generalitat, al compliment de la llei actual i a la 
concentració prevista per demà. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció. Catalunya no té 
problemes de llengua, judicialitzar la llengua esdevé negatiu i la llengua 
catalana és un  model de cohesió. El programa d’immersió té reconeixement 
mundial, i els alumnes al final d’etapa coneixen bé tant el català com el 
castellà. El grup Socialista s’adhereix a la convocatòria d’una manifestació 
per demà. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions 
següents, comprometent-se el Govern a contestar per escrit les que no 
s’han respost oralment: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que en el mes d’abril va ser 
presentat un esborrany de Pla d’acció per a l’energia sostenible. El Pla té 
finançament, i la seva elaboració i aprovació la preveu el Pacte d’alcaldes 
contra el canvi climàtic de fa un any. No s’han tingut més notícies, i 
pregunta si hi ha un calendari. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que fa tres anys es va aprovar una 
moció del seu grup que apostava per una Vilafranca lliure de bosses de 
plàstic l’any 2010, i que contenia un calendari. Malgrat alguns avenços, és 
clar que 2010 s’acaba i que l’objectiu no s’ha assolit, i pregunta què es 
pensa fer des del Govern. 
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c) Josep Quelart (ERC) formula el següent conjunt de precs i preguntes: 
 
1) ERC proposa que s’instal�lin pilones a les voreres del carrer Raval de la 
Font i al tram que falta del carrer del Progrés, per tal d’evitar 
l’estacionament de vehicles damunt d’aquestes voreres. 
 
2) Proposa Josep Quelart que el tram del carrer Barba i Roca, entre la via i 
el carrer Pere Alegret, sigui de doble direcció, per tal de facilitar la mobilitat 
dels veïns de la zona del passatge del Blat (zona El Vilar). 
 
3) A la Comissió de Serveis Socials ERC va proposar ( i es va acceptar) que 
es farien unes jornades informatives sobre el CRAE (Centre Residencial 
d’Acció Educativa) per als veïns i resta de vilafranquins, per tal que la 
població estigués ben informada del servei que dóna aquest centre. Ja es va 
dir a la comissió de serveis socials.  No té constància que s’hagin fet, i el 
servei ja està en funcionament. Pregunta quan es faran. 
 
Ramona Suriol contesta que avui ha tingut lloc un acte de presentació del 
CRAE, equipament que podrà acollir 20 alumnes (ara n’hi ha 12), i que 
compta amb 21 professionals. Hi havia poca gent a la presentació, i no sap 
amb quins criteris s’ha portat a terme la invitació. L’alcalde Pere Regull 
afegeix que es tracta d’un  equipament de la Generalitat, i que es demanarà 
a la Generalitat que es porti a terme una jornada de portes obertes a tota la 
ciutadania. 
 
4) Pregunta si hi ha novetats sobre la problemàtica del cobriment de la via. El 
govern accepta la solució d’ADIF de pantalles? Quina opinió té l’alcalde i el 
Govern al respecte? 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que el Govern municipal respectarà l’acord del 
Ple. La solució de pantalles no sembla inicialment correcta perquè comporta 
afectacions i perjudicis urbanístics i estètics, i possiblement no garanteix la 
resolució del problema dels sorolls. És bo que els veïns afectats es belluguin, 
però s’ha demanat que la proposta d’ADIF sigui objecte d’informes tècnics, ja 
que la postura municipal a Madrid ha de tenir suport tècnic, i no pot ser 
rebutjada només amb motius polítics. 
 
5) El punt 3.1.2 del Protocol de la Festa Major estableix “El procés de 
nomenament [d’Administradors] ha d’haver finalitzat abans que s’acabi el 
mes d’octubre.” I “Quan les persones designades accepten l’encàrrec 
municipal, es dóna compte al Ple municipal abans d’acabar l’any”. Quelart 
destaca que aquest és el segon any que s’incompleix el protocol, i pregunta 
què ha passat i quan es donarà compte al Ple. 
 
El regidor Raimon Gusi contesta que és cert que existeix un retard respecte 
del que estableix el Protocol. Ara s’estan fent consultes, i s’informarà 
properament. 
 
6) Quelart afirma que una vegada suposadament solucionat el problema del 
carrer Pines, les tapes de les clavegueres continuen fent soroll. Demana la 
documentació tècnica que avalava la solució que no ha funcionat, i prega 



 22 

que els problemes se solucionin definitivament i de manera urgent, ja que 
s’acumulem moltes molèsties per als veïns. 
 
7) A Vilafranca, afirma Josep Quelart, hi ha alguns semàfors instal�lats amb 
cables penjant i en precari, a l’avinguda Tarragona amb  carrer Paloma, i el 
del carrer Cid amb Santa Clara. Pregunta si està previst acabar la seva 
instal�lació de forma definitiva i complint la normativa, i quan s’acabarà la 
provisionalitat. 
 
8) L’aparcament nou del cementiri va poder ser utilitzat per tots Sants, 
malgrat no haver-se recepcionat encara. Quelart pregunta per què no s’hi 
ha pogut aparcar per la fira del Gall. Aprofita ERC per a  fer constar el bon 
resultat de la ubicació actual de la fira del Gall a Sant Julià. 
 
9) ERC sol�licita que li transmetin els criteris (amb puntuació i d’altres 
criteris) per a l’elecció de la proposta de compra de la panera de Nadal dels 
treballadors de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que el criteri que s’ha utilitzat, i que és 
correcte, consisteix en triar el vi blanc, el vi rosat i el vi negre de la zona 
triats durant l’any com a millors per entesos del Penedès. Només en un cas 
s’ha triat el segon premi, per tal d’evitar que un mateix celler aportés dos 
vins diferents. 
 
d) Ramon Zaballa (grup Socialista) pregunta quin és el percentatge sobre la 
plantilla de personal de l’Ajuntament que es reserva per a persones amb 
discapacitats, quin percentatge de la reserva es troba ocupat per persones 
que compleixin els requisits establerts i on s’han d’adreçar les persones 
interessades. 
 
e) Lourdes Sánchez (grup Socialista) pregunta al Govern municipal si es pot 
afirmar actualment que cap nen o nena resta exclòs de l’ensenyament 
reglat dins l’horari de 9 a 17 hores per causes econòmiques, tal com s’havia 
acordat. 
 
Contesta Ramona Suriol que es va fer convocatòria d’ajuts escolars, i que el 
40% de les més de 900 peticions van quedar excloses, lògicament per no 
complir els requisits d’ingressos econòmics màxims. Lourdes Sánchez 
reclama informació concreta sobre les peticions formulades i els criteris 
aplicats. 
 
L’alcalde Pere Regull, per la seva part, afirma que en general ningú no 
queda exclòs per causes econòmiques, però que cal tenir present la 
complexitat de definir els supòsits de necessitat econòmica. Per exemple, 
un pare pot guanyar 2500 euros al mes i quedar exclòs segons els barems, 
però pot al�legar tenir necessitat perquè ha assumit responsabilitats 
financeres molt altes. 
 
L'alcalde, després de desitjar unes bones festes a tothom, aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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El secretari,                                                        Vist i plau 

         L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                               Pere Regull Riba 

 
 
 


