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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 10/2009 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de juny de 2009 
Horari : de 20,00  a 23,02 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  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 
26 de maig de 2009. L’acta esdevé aprovada per assentiment. 
 
I. DECRETS D’ALCALDIA CARTIPÀS  
 
Es dóna compte al ple dels decrets d’alcaldia de 26 de maig i d’1 de juny de 2009, amb el 
contingut següent: 
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Decret 26-05-2009: 
 “Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de 
regidors i regidores. 
 Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la 
condició de regidors/res Coordinadors/res d’Àrea i de regidors/res Delegats/des.  
 Atès que es va dictar un decret d’alcaldia sobre la matèria el dia 22 d’abril de 2009, el 
qual ha de ser modificat parcialment arran de la renúncia a la condició de regidor de Josep M. 
Figueras Pagès, i de la presa de possessió com a nou regidor de Raimon Gusi Amigó. 
 
 DISPOSO: 
 1. Nomenar Raimon Gusi Amigó membre de la Junta de Govern Local, i tinent d’alcalde 
setè, d’aquest Ajuntament, en substitució de Josep M. Figueras Pagès. 
 2. Nomenar Raimon Gusi Amigó regidor Delegat de Cultura i regidor Delegat de Política 
Lingüística d’aquest Ajuntament. 
 3. Nomenar Raimon Gusi Amigó president del consell rector de l’organisme autònom 
municipal “Patronat del Teatre de Cal Bolet”, president del Consell Municipal de la Festa Major i 
president de la Comissió interdepartamental de seguiment del Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana a l’Ajuntament. 
 4. Raimon Gusi Amigó no percebrà retribució, però sí drets d’assistència a sessions del ple 
i de les comissions informatives, en els termes previstos en el decret de 22 d’abril de 2009 
(quantitats a compte mensuals –dotze mensualitats- de 975,05 euros). 
 5. De conformitat amb l’acord del ple de 7 de maig de 2009, Raimon Gusi Amigó assumeix 
la condició de representant de l’Ajuntament en el Consorci per a la Normalització Lingüística i 
Centre Alt Penedès-Garraf. 
 6. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”. 
 
Decret 1-06-2009:   
 "Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia en favor de 
regidors i regidores. 
 Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament preveu l'existència 
d’àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi 
ha d’haver un regidor o regidora de l'Ajuntament. 
 Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la 
condició de regidors/res Coordinadors/res d’Àrea i de regidors/res Delegats/des.  
 Atès que el dia 22 d’abril de 2009 es va dictar un decret de delegacions de l’alcaldia, el 
qual va ser modificat per un altre de 26 de maig de 2009 arran de la presa de possessió com a 
regidor de Raimon Gusi Amigó. 
 Atès que escau realitzar determinades modificacions quant a les Delegacions acordades. 
 Atès que és adient també modificar el decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2009, sobre 
dedicacions i retribucions dels regidors, tenint en compte que fins ara l’EMD Valldoreix no ha 
accedit a les peticions que ha formulat la interessada de declaració de compatibilitat i de reduir la 
jornada laboral com a funcionària de la regidora M. Josep Tuyà Manzanera, la qual cosa genera 
una situació objectiva d’incompatibilitat. 
 
 DISPOSO: 
 1. Es nomena Ramona Suriol Saumell nova regidora Coordinadora de l’Àrea de Serveis a 
les Persones, en substitució d’Emília Torres Miralles. 
 2. Es porten a terme els canvis següents quant a delegacions específiques de l’alcaldia a 
favor de regidors i regidores: 
 a) Cessa com a regidor Delegat d’Innovació i Tecnologia Aureli Ruiz Milà, i és substituït 
per Ramona Suriol Saumell. 
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 b) Cessa com a regidora Delegada de Participació Ciutadana Emília Torres Miralles, i és 
substituïda per Maria Dolors Rius Marrugat. 
 c) Cessa com a regidora Delegada d’Urbanisme, i d’Obres i Projectes, Maria Josep Tuyà 
Manzanera, i és substituïda en ambdues Delegacions per Aureli Ruiz Milà. 
 d) Es nomena Raimon Gusi Amigó nou regidor Delegat de Foment de l’Ocupació. 
 3. Es modifica el decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2009, en el sentit que Maria Josep 
Tuyà Manzanera no tindrà dedicació exclusiva ni parcial  a l’Ajuntament, i percebrà únicament 
assistències a les sessions del ple i de les comissions en els termes establerts en l’esmentat decret 
per als regidors Delegats. Maria Josep Tuyà causarà baixa, en tant que regidora, a la Seguretat 
Social. 
 Maria Josep Tuyà retornarà a l’Ajuntament de Vilafranca les quantitats percebudes fins 
ara com a retribució, una vegada descomptades les assistències que hauria tingut dret a percebre. 
El reembossament tindrà lloc mitjançant la deducció de les quantitats adients de les assistències a 
què tingui dret d’ara endavant.  
 4. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”  . 
 
 
II. COMPTES SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE 2008  
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta de socis de la Societat Municipal d’Habitatge 
de Vilafranca del Penedès, S.L., societat unipersonal, i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts socials de la 
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL societat unipersonal, s'acorda 
l'aprovació de: 

• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2008,  comprensius del 
Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i dels Informes de Gestió i d’Auditoria. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en un benefici de 561.895,06 €, distribuint-se 
36.658,17 € a reserva legal i els restants 525.236,89 € a reserva voluntària. 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 
 
La regidora d’Habitatge i presidenta del consell de la societat, Maria Josep Tuyà, explica els 
comptes prèviament formulats pel consell d’administració: beneficis i la seva destinació, import 
del negoci, gestió, etc. Fa referència a les Unions Temporals d’Empreses que la societat té a 
Molí d’en Rovira Sud i la Girada II (pisos i locals per vendre, estat de les promocions, etc.). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna el seu suport al dictamen, a la vista de l’auditoria 
practicada i de l’informe de la Intervenció, ambdós documents amb sentit positiu. A parer seu, 
la societat hauria d’intervenir més en la rehabilitació d’edificis antics del nucli urbà. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra favorable al dictamen, destaca que hi ha hagut benefici i 
expressa el seu ideari favorable a potenciar l’habitatge social de lloguer. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, però demana prudència en les noves promocions, 
tenint en compte que alguns dels productes realitzats fins ara encara no s’han pogut vendre. 
 
Llorenç Casanova (CUP) recolza la proposta. La CUP aposta decididament per l’habitatge 
protegit, i especialment en la modalitat de lloguer. 
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Francisco Romero (grup Socialista) es mostra favorable al dictamen. Cal fer una aposta valenta 
per la rehabilitació d’habitatges, i tenir molt present en aquest sentit la problemàtica d’alguns 
indrets amb peculiaritats rellevants, com el carrer de Sant Pere i el seu entorn. 
 
 
III. DENEGACIÓ DE PETICIÓ DE COMPATIBILITAT  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Ateses les sol·licituds de compatibilitat d’activitats privades presentades pel senyor 
Albert Lamo Cano els dies 26 de febrer de 2009, registre d’entrada número 3180, i 27 de maig 
de 2009 amb registre d’entrada 7831. 

Atès que aquestes sol·licituds son per poder realitzar hores fora de la seva jornada 
laboral, en una altre companyia, amb dedicació exclusiva a l’ensenyament, com a professor de 
formació viària. 

Atès allò que estableix l’article 37 de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals, quan assenyala que “la condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap 
altra activitat pública o privada”. 
  Atès que la base 1ª de la convocatòria per a la provisió en propietat de tres places 
d’Agent de la Policia Local, mitjançant concurs de mobilitat interadministrativa, aprovada per 
la Comissió Municipal de Govern del dia 20 de març de 2.006, estableix que “les funcions són 
les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de 
caràcter legal i reglamentari, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat”. 

Atès que aquestes bases van ser les que van regir el procés selectiu a través del qual va 
accedir el senyor Albert Lamo Cano a una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

Atès allò que estableix l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que estableix l’article 11.a  de la llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable al 
personal al servei de les corporacions locals. 

Atès allò que estableixen els articles 11 i següents de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

Atès que l’òrgan competent per acordar o denegar la compatibilitat del personal de la 
corporació correspon al ple de l’ajuntament, segons l’article 344 del Decret 214/1990. 

Atès l’informe de la Cap de Servei de Recursos Humans, s’ 
 

ACORDA: 
Primer.- Denegar la compatibilitat d’activitats privades sol·licitada pel senyor Albert 

Lamo Cano, amb la que desenvolupa com a funcionari de la plantilla d’aquest ajuntament, 
categoria d’agent, escala d’administració especial, classe policia local. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Albert Lamo Cano, a l’Inspector Cap 
de la Policia Local, al servei de Recursos Humans i a la representació del personal. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora de Recursos Humans Maria Josep Tuyà explica que peticions com aquestes s’han de 
resoldre amb celeritat. La llei de policies és molt rigorosa en matèria d’incompatibilitats, i l’hem 
de fer complir. La petició de compatibilitat per a exercir com a professor d’autoescola s’ha de 
denegar d’acord amb la llei, tal com ho indiquen els informes tècnics interns i externs que s’han 
sol·licitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la proposta. Les peticions s’han de resoldre amb 
celeritat, i els informes emesos són clars en el sentit que la compatibilitat no és legalment 
acceptable. 
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Xavier Navarro (CUP) recolza el dictamen. Els informes són clars, i a més en època de crisi no 
es pot advocar per acumular diferents llocs de treball. 
 
 
IV. DELEGACIÓ A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE POTESTATS DE GESTIÓ I 
RECAPTACIÓ D’INGRESSOS PÚBLICS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en 
altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut de la delegació. 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en la 
Diputació de Barcelona les facultats de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic que en la 
part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 

Tenint en compte l’interès que representa per a aquesta Corporació la gestió i la 
realització adequada de les funcions atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la 
delegació d'aquestes a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març article 
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 8.b) del 
Reglament General de Recaptació aprovat per RD 939/2005, de 29 de juliol, es proposa al ple 
de la Corporació l'adopció dels següents 
 

ACORDS: 
PRIMER: Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, les funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s'especifiquen: 
     I.- Execucions subsidiàries 

Les funcions que en relació a la gestió/recaptació de la taxa es deleguen són: 
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions per ingrés directe. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

     II.-  Sancions administratives 
• Realització de liquidacions. 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions per ingrés directe. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

     III.-  Costes judicials provinents de la jurisdicció contenciosa administrativa 
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• Notificació del deute en període voluntari. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors. 
• Aprovació de fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

SEGON: L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres 
conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de 
Govern de l'ORGT. 

TERCER: La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la qual es 
produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense efecte 
l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis mesos abans 
del cessament. 

QUART: L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i 
concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

CINQUÈ: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en l'establerta per 
l'ORGT. 

SISÈ: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en 
virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves pròpies facultats 
d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

SETÈ: Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l'Ajuntament i la 
Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva signatura. 

VUITÈ: El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes 
que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 

NOVÈ: Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord 
es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a general 
coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El portaveu de la Cup Xavier Navarro pregunta quina quantitat percep la Diputació per la gestió 
delegada. L’interventor general Antoni Peiret contesta que el mateix que en la resta d’ingressos, 
és a dir, un 1% aproximadament. 
 
 
V, VI, VII I VIII. RETIRATS  
 
El govern municipal retira de l’ordre del dia els punts 5 a 8 (pressupost municipal 2009, 
operació de crèdit amb Caixa Catalunya-Diputació, operació de crèdit amb entitat privada i 
creació d’una plaça de personal eventual o de confiança). 
 
Els grups municipals valoren la retirada d’aquests punts de l’ordre del dia. 
 
Bernat  Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el pressupost s’havia treballat amb l’anterior equip 
de govern, amb un import de 53 milions d’euros, i que al final es va arribar a un acord amb el 
seu grup. Ara CiU planteja un pressupost inferior i més conservador, quan en temps de crisi són 
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necessaris plantejaments d’inversió i de despesa més agosarats. ICV està disposada al diàleg, 
però el cert és que fins dissabte passat no ha existit cap contacte. La proposta de CiU no fa 
viable la nova residència d’avis a l’antic solar de l’INCAVI, i limita els recursos per a la 
rehabilitació d’habitatges. També es minoren despeses en matèria de recollida de residus porta a 
porta, eliminació de bosses de plàstic, serveis socials..... ICV-EUiA vol parlar sobre tot plegat, 
però ara mateix un acord no és possible. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) fa referència a la importància del pressupost (recursos per a 
serveis, inversions necessàries, ajuts, etc.). Es va criticar el PSC en el passat, però el cert és que 
ara els tres grups que van donar suport a la moció de censura no es posen d’acord, ni tan sols, en 
un pressupost de mínims. Es perden oportunitats,  la ciutadania en surt perjudicada, i no hi ha 
hagut cap voluntat de negociació i d’acord. El projecte ara retirat no transmetia cap missatge 
engrescador, ni plantejava cap nova inversió. La retirada del pressupost, per exemple, implica 
no construir enguany cap nova llar d’infants, ni abordar cap ampliació del servei de llars. El 
projecte retallava els recursos cap a les entitats ciutadanes, cap a la cooperació i el 
desenvolupament, cap al VINSEUM, etc.; també es pretenia minvar la dotació en matèria de 
seguretat ciutadana, i no hi havia prevista cap mesura de xoc contra la situació de crisi 
econòmica i d’atur, la qual cosa hauria de fer reflexionar Josep Quelart (ERC)  sobre els motius 
que aparentment justificaven una moció de censura contra el govern anterior. Es pretén rebaixar 
l’aportació a neteja d’edificis com les escoles, a la joventut i a altres serveis. Després de la 
moció de censura no s’ha fet res, no s’ha dialogat i no s’ha estat capaç de presentar un 
pressupost coherent digne d’aprovació, i ni tan sols de debat. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que, com s’ha explicat en rodes de premsa, la CUP no té 
responsabilitats quant a l’aprovació del pressupost, i aquest no es pot aprovar amb presses. 
L’acord CiU-CUP-ERC es limitava a la moció de censura, però el pressupost és cosa dels 21 
regidors i regidores, i no es pot fer responsable al seu grup de la situació creada. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que es retira el pressupost perquè cal respectar la voluntat d’altres 
grups de no precipitar-se. Cal reflexionar i parlar una mica més. Caldrà aprovar el pressupost de 
2009,  i si no és possible establir canvis en el prorrogat que permetin desencallar un seguit 
d’assumptes pendents. Ara ja tenim dades dels ingressos i despeses de 2009, i es pot fer un 
pressupost realista. No podem preveure inversions vinculades a unes vendes teòriques de 
terrenys no realistes, i el cert és que el PSC no ha fet cap proposta fins al ple d’avui. CiU vol, 
com el PSC, una nova llar d’infants a les Clotes, i no s’ha de fer alarmisme sobre els serveis. 
S’ha de dialogar i avançar. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el nou govern emergent arran d’una moció de 
censura teòricament porta dos mesos de treball, i ha estat incapaç d’avançar en cap sentit. El 
PSC va fer la seva proposta de pressupost quan era al govern i la va sotmetre a audiència 
pública; ara res no es mou, i anem cap a una involució. També afirma Romero que avui s’ha 
retirat la creació d’una plaça de personal de confiança; el PSC va denunciar l’existència de frau 
de llei, i ara se’ls ha donat la raó, arran dels informes desfavorables d’intervenció i secretaria; 
s’ha intentat cometre un despropòsit. 
 
 
IX. EPEL ESCOLA DE MÚSICA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’any 1999 es va crear l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, de 
Vilafranca del Penedès, la qual ha estat gestionada fins al curs 2008-2009 de forma indirecta, 
mitjançant concessió administrativa. 
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Atès que s’estima adient redefinir i impulsar el projecte d’escola, i gestionar-la 
directament l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, mitjançant un organisme públic amb 
personalitat jurídica pròpia que adoptarà la forma d’entitat pública empresarial local (EPEL). 

Atès que s’ha format un expedient en el qual consten dades de l’Escola Municipal de 
Música, una proposta de nou projecte, uns Estatuts de la nova entitat i els informes adients,  

 
s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment 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 aprovar així mateix els estatuts de la nova entitat, comprensius de 23 
articles i d’una disposició addicional. La nova entitat, organisme públic que opera d’acord amb 
el dret privat, gestionarà de forma integral l’Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet. 
 2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública durant trenta dies, amb la 
publicació dels edictes corresponents, durant el qual període poden presentar-se al·legacions o 
suggeriments. 

3. 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 al·legacions o 
suggeriments. 

4. Una vegada adoptat definitivament l’acord, els estatuts es publicaran íntegrament en 
el BOP i, per referència en el DOGC, la nova entitat s’inscriurà en la secció complementària del 
registre d’ens locals de Catalunya, s’obtindrà el NIF i la resta de la documentació necessària de 
l’entitat, es nomenaran els òrgans de govern i l’entitat iniciarà les seves activitats. 
 
Aquesta proposta s’ha aprovat amb 19 vots a favor (PSC, CiU, CUP i ERC), 1 en contra (PP) i 1 
abstenció (ICV-EUiA). 
 
El regidor de Cultura Raimon Gusi agraeix la participació de totes les persones, grups i entitats 
que han col·laborat en aquest projecte de consens, i també la tasca realitzada per l’empresa 
concessionària fins ara. Es vol municipalitzar l’escola, creant un  organisme públic i a l’hora 
àgil que emprarà tècniques de gestió privada. Cal aprovar el dictamen i sotmetre l’expedient a 
informació pública ràpidament, per tal que pugui estar en funcionament a principis de setembre. 
Malgrat que s’han presentat esmenes, cal aprovar uns estatuts oberts i flexibles que permetin 
opcions diverses, tant pel que fa a la composició del consell d’administració com de l’equip 
directiu. 
 
S’inicia un debat sobre diverses esmenes presentades al projecte d’estatuts de l’entitat. 
 
Josep Quelart (ERC) advoca per la major eficiència econòmica i funcional possible. Les seves 
esmenes (coherents amb allò tractat en diverses reunions prèvies) pretenen simplificar 
l’esquema: un càrrec gerencial que assumeixi també funcions financeres i un director que sigui a 
la vegada cap d’estudis. Els nomenaments dels càrrecs els ha de fer el consell a proposta de la 
presidència, i al consell hi han d’assistir, sense vot, tant el gerent com el director. 
 
Josep Ramon (PP) aposta també per simplificar  els càrrecs, garantint sempre que alguna 
persona controli els comptes i les despeses. De tota manera caldrà introduir alguns canvis, i 
limitar els poders de la presidència, aspectes que es debatran en el tràmit d’informació pública. 
 
Xavier Navarro (CUP) aposta per donar via lliure el dictamen, posposant la presentació 
d’esmenes al tràmit d’informació pública. 
 
Després d’un debat ampli, s’acorda no votar les esmenes presentades. De moment s’aprova el 
dictamen i els estatuts en els seus propis termes, i durant el període d’informació pública es 
podran presentar propostes que el ple resoldrà definitivament en el seu moment. 
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Quant al fons del dictamen, Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que fa temps que es parla de 
l’assumpte, quan era regidora de Cultura Dolors Villaró. L’escola ja és municipal actualment, i 
del que es tracta és de canviar la forma de gestió, de manera que passi a ser directa. La persona 
triada per a dirigir l’escola és idònia, però s’haurien d’haver preservat els principis de publicitat 
i mèrit, i s’ha escollit un projecte educatiu determinat sense valorar-ne d’altres de possibles. 
Hagués estat preferible una fórmula de gestió plenament directa, com succeeix per exemple en 
el cas de les llars d’infants. Villarroya subratlla els dubtes que els informes emesos posen en 
relleu sobre la viabilitat econòmica del projecte (no sabem per exemple de quants treballadors 
parlem), i s’inclina de moment per l’abstenció. Villaroya manifesta que en aquest cas s’ha optat 
per l’entitat pública empresarial, però caldria avaluar la millor fórmula de tots els organismes 
municipals, especialment si es vol crear aviat un Institut de Cultura. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra favorable al dictamen, sens perjudici de formular al·legacions en 
la línia de les esmenes presentades i retirades. Cal una gestió pública tutelada des de 
l’Ajuntament, cercant l’eficiència econòmica i funcional. ERC agraeix la gestió feta fins ara 
pels gestors (concessionaris) de l’escola, però actualment és adient fer un pas més, anar cap a la 
gestió directa i potenciar l’escola en els seus diferents aspectes, com ja fan altres municipis. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la proposta. No s’havia d’optar per la gestió directa, sinó 
per una concessió pont. Segons els informes emesos els costos de l’escola (sobretot de personal) 
aniran en augment, i això ni s’explica ni es justifica mínimament. Els salaris de professors i de 
personal no docent ens poden portar a despeses molt elevades. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que la municipalització de l’escola (com la d’altres serveis 
municipals) la va plantejar ja la CUP l’any 2003, amb la finalitat de garantir nivells adequats de 
qualitat i de proximitat. El model triat, encara que és millorable, va en una bona línia. Cal agrair 
la feina feta per molta gent, plantejar les esmenes que calguin i entendre que els estatuts apunten 
cap a un model participatiu, de manera que prenguin part en la gestió entitats, pares i mares 
d’alumnes, etc. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que es tracta d’un pas més en el procés endegat fa 
temps, el qual resta condicionat per la concessió vigent fins ara. Es plantegen dubtes econòmics, 
de parers del professorat actual i altres. El seu grup dóna un suport inicial a la proposta, malgrat 
que caldrà valorar possibles esmenes, i qüestions econòmiques i pedagògiques. 
 
 
X. REPRESENTANT ASSOCIACIÓ OBSERVATORI DONES ALS MI TJANS DE 
COMUNICACIÓ  
 
Es presenta el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal en data  23 de desembre de 2008, va acordar nomenar la 
regidora Lourdes Sánchez López, representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
l’Assemblea constituent i en tots els altres actes de l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE 
LES DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, participant en els seus òrgans socials i, en 
el seu cas, acceptant i exercint els càrrecs per als que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
sigui escollit. 

Atès que arran de l’elecció de nou alcalde i regidors/es, escau modificar els nomenaments 
proposats anteriorment. 

 Per tot l'exposat anteriorment, s’ 
ACORDA: 
Nomenar la regidora Ramona Suriol Saumell, amb el DNI. núm. 39641925E , i 

domiciliada a aquest efecte a la Casa de la Vila (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del 
Penedès)  perquè sigui la persona que representi l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
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l’Assemblea constituent i en tots els altres actes de l’ASSOCIACIÓ DE L’OBSERVATORI DE 
LES DONES ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, participant en els seus òrgans socials i, en 
el seu cas, acceptant i exercint els càrrecs per als que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
sigui escollit. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) celebra el canvi de parer de CiU, grup que en el mes de 
desembre de 2008 va votar en contra de la participació de l’Ajuntament en l’associació. 
L’alcalde Pere Regull destaca que la decisió es va prendre, i que ara es tracta d’acatar-la i de 
seguir el procés lògic. 
 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que l’adscripció municipal a l’associació deriva d’una 
iniciativa de la CUP que denunciava la violència de gènere, patriarcal i estructural. La proposta 
de la CUP era més àmplia, i Casanova fa una crida per tal que el web de l’associació sigui 
accessible de forma més fàcil i intuïtiva. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) manifesta que, formalitats al marge, Vilafranca és pionera i 
forma part de l’Observatori des de l’any 2000, per iniciativa del govern de majoria socialista. 
 
 
XI. REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS ESCOLARS  
 
Es presenta el dictamen següent: 
 

Atès el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició 
del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels 
òrgans de govern dels centres docent públics de nivell no universitari de Catalunya (DOGG 
número 4161 de 25 de juny de 2004). 

Atesa la Resolució EDC/2037/2004, de 14 de juliol de convocatòria d’eleccions per 
renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats (DOGC número 
4181 de 23 de juliol de 2004). 
  Atès que el Ple Municipal en sessió de data 5 de juliol de 2007 va acordar que en els 
Consells Escolars de Centre seran representants municipals els tècnics i tècniques municipals 
relacionats amb la matèria, designats per l’alcaldia. 

Atès que l'ajuntament del terme municipal en el qual es troben ubicats els centres han de 
notificar als directors o directores d’aquests el/la representant designat/da per la corporació. 
  

S'ACORDA: 
Nomenar representant als consells escolars dels centres d'educació infantil i primària 

Estalella Graells, Baltà Elias, Mas i Perera, Pau Boada,  Cristòfor Mestre i Dolors Piera; i als 
centres d'educació secundària Milà i Fontanals, Eugeni d'Ors,  Alt Penedès, Escola Oficial 
d’Idiomes i Escola Municipal d’Arts ARSENAL; als col.legis concertats El Carme, Montagut, Sant 
Josep i Santa Anna i Sant Ramon de Penyafort i a l’Escola d’Adults, a les persones següents:  
• CEIP Estalella Graells, CEIP Mas i Perera, IES Eugeni d’Ors, col·legi Montagut, Escola 

d’Adults i Escola d’Educació Especial Delta Espiga. La Sra. Anna Carballo González.  
 
• CEIP Baltà Elias, CEIP Cristòfor Mestre, IES Milà i Fontanals, col·legi Sant Ramon de 

Penyafort, col·legi el Carme i Llars Municipals d’infants. La Sra. Dolors Peñafiel Hervás. 
 
• CEIP Dolors Piera, CEIP Pau Boada, IES Alt Penedès, col·legi Sant Josep i Santa Anna, 

escola Oficial d’Idiomes i Escola Municipal d’Arts ARSENAL. El Sr. Salvador Morató i Via. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
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XII. MOCIÓ A FAVOR DEL DRET A DECIDIR  
 
Es presenta la moció del grup d’ERC següent: 
 

Entre els objectius dels electes locals d’Esquerra Republicana de Catalunya es troba el 
d’emplaçar activament al conjunt de governs locals i al Parlament de Catalunya per tal que es 
duguin a terme les iniciatives necessàries per tal que es reconegui institucionalment el dret del 
poble català a decidir lliurement el seu futur. 

Així mateix el Parlament de Catalunya ha declarat en més d’una ocasió que el poble de 
Catalunya no renuncia a exercir el dret d’autodeterminació, com a exemple la resolució 
adoptada el 12 de desembre de 1989 on es manifestà que s’acatava el marc institucional vigent 
però que això no significava la renúncia del poble català al dret a l’autodeterminació. 
Igualment l’any 1998 el Parlament ratificava el dret del poble català a determinar lliurement el 
seu futur com a poble, en pau, i democràcia. 

És evident que l’actual marc jurídic vigent suposa una limitació a les nostres 
aspiracions de llibertat col·lectiva, i es també cada cop més palès que són més els sectors 
socials que reclamen la necessitat d’avançar democràticament cap al lliure exercici del dret a 
decidir.  

Fruit d’aquesta creixent preocupació de la societat catalana, des del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha impulsat la Llei de Consultes Populars, una llei que tot i les 
seves limitacions, imposades per la rígida legislació espanyola, ens permet avançar cap a 
l’objectiu final que és permetre la consulta a la ciutadania de Catalunya d’aquells temes que 
siguin del seu interès. 

Així doncs entenem que l’objectiu que es pretén amb la Llei coincideix plenament amb 
la finalitat de poder exercir el dret a decidir, respectant el marc jurídic existent i com un 
exercici eminentment cívic i democràtic. 
 

Per tot l’anteriorment exposat, s’adopten els següents  
ACORDS 
Primer.- Demanar al Parlament de Catalunya que tramiti amb la màxima celeritat el 

projecte de llei de Consultes Populars per via de referèndum, per tal que el Govern de la 
Generalitat i els ajuntaments disposem d’una llei que ens doni cobertura per a la celebració de 
consultes populars. 

Segon.- Demanar als grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya que 
esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el màxim consens, i que 
aquesta llei esdevingui un símbol de la unitat dels partits polítics en la defensa d’un principi 
democràtic bàsic en qualsevol societat com és del dret a decidir. 

Tercer.- Trametre una còpia dels presents acords al President del Parlament de 
Catalunya i als diferents grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra (aquest darrer, del grup del PP). 
 
Josep Quelart (ERC) es remet al text clar de la moció, i demana celeritat en la tramitació de la 
llei sobre consultes. La iniciativa parteix de grups i d’experts plurals, és legal (malgrat els 
entrebancs possibles derivats de l’Estatut d’Autonomia), i cal donar suport al dret a decidir, i a 
l’autodeterminació. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que el seu grup sempre s’ha mostrat favorable al  dret a 
decidir i a l’autodeterminació. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el seu vot contrari, perquè no és adient el reconeixement del dret a 
l’autodeterminació. 
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Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció, però amb matisos, ja que aquesta parla de la 
necessitat de respectar el marc jurídic vigent. Es tracta d’una iniciativa partidista d’un 
Departament de la Generalitat controlat per ERC. Votarà a favor per raons de fons, però el cert 
és que mai no s’ha apostat de debò per les consultes populars, les quals sempre han patit 
obstacles. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció, encara que creu que aquestes 
iniciatives s’han de portar al fòrum adequat que és el Parlament, i en el moment adient. No es 
tracta de debatre sobre un àmbit decisori municipal, i s’ha de lamentar que avui es tracti aquest 
assumpte quan s’han deixat sobre la taula quatre punts de l’ordre del dia, un dels quals tan 
important com els pressupostos municipals que afecten directament la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
 
Raimon Gusi (CiU) es mostra favorable a la moció, plenament, i dóna suport al col·lectiu 
vilafranquí que treballa pel reconeixement d’aquest dret bàsic. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que en presentar la moció ell no sabia que s’acabarien retirant 
diferents punts de l’ordre del dia. En els assumptes nacionals de Catalunya, el ple de 
l’Ajuntament hi està directament interessat. 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa que en el ple s’ha de poder fer tota mena de debat polític, i 
Ramon Zaballa (grup Socialista) manifesta que no es tracta de posar límits als debats, sinó de 
prioritzar els assumptes que afecten directament la ciutadania de Vilafranca. L’alcalde Pere 
Regull advoca per la capacitat del ple per a debatre assumptes diversos, afectin directament o no 
tant directament Vilafranca. 
 
 
XIII. MOCIÓ NOVA AULA LLAR D’INFANTS LOLA ANGLADA  
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista: 
 

Atès la importància educativa i social d’escolaritzar els infants que integren l’etapa 0-3 
anys. 

Atès que, després del darrer procés de preinscripció, cinquanta-quatre infants  no s’han 
pogut matricular en cap de les llars municipals de la vila per manca de plaça. 

Atès que d’aquests cinquanta-quatre infants, dotze tenen dos anys. I, per tant, el proper 
curs iniciaran el segon cicle de l’educció infantil.  

Atès que incrementar l’oferta educativa del primer cicle de l’educació infantil a la vila 
ha estat una prioritat de l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca 

els següents acords: 
• Construir una nova aula a la llar d’infants Lola Anglada per donar cabuda a tot 
l’alumnat de dos anys de la vila. 
• Portar a terme les obres durant les vacances d’estiu. D’aquesta manera tots els infants es 
podran escolaritzar a l’inici del proper curs 2009-2010. 
 
L’anterior moció no ha estat votada, perquè ha estat finalment retirada pel grup Socialista. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que cal construir la nova llar de les Clotes, però ara 
s’ha vist que hi ha mancança de places, i cal obrir urgentment una nova aula a la llar Lola 
Anglada. Ja ho havia estudiat l’anterior govern socialista, i no té una gran complexitat portar-ho 
a la pràctica. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa el servei de llars d’infants i la necessitat d’ampliar-lo 
d’acord amb la demanda, però lamenta que la moció no aporti les dades tècniques i 
econòmiques necessàries per a pronunciar-s’hi. Proposa deixar l’assumpte sobre la taula i 
estudiar-lo a fons, ja que en un altre cas el seu grup s’abstindria en la votació. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra favorable al servei de llar d’infants. Com en altres anys, no s’ha 
previst la demanda, i la inexistència de places es dóna també en el cas dels instituts. Cal una 
reflexió global sobre el panorama educatiu a Vilafranca. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que cal cobrir la demanda en matèria de llars d’infants, i que cal 
conèixer quin és el criteri del govern municipal. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra favorable al fons de la moció i a l’existència de més aules, 
però creu que la proposta esdevé tendenciosa. Per a construir una nova aula caldria tenir la 
partida pressupostària adient (aprovar o modificar el pressupost), i d’altra banda sembla poc 
possible tenir-ho tot enllestit a principis de setembre. Cal deixar sobre la taula l’assumpte, 
analitzar també la implicació de la Generalitat i estudiar-lo a fons demà mateix si cal. 
Ràpidament, però sense enganyar la gent. 
 
Ramona Suriol (CiU) manifesta que cada any la demanda supera l’oferta. Ha quedat gent 
exclosa, però al final del procés només hi haurà dèficit d’oferta per a nens de 0 a 2 anys. La 
moció és oportunista, perquè CiU només governa des de fa dos mesos. Finalment, també hi ha 
la responsabilitat de les famílies, ja que una bona llar d’infants no substitueix la família. Cal 
afavorir les famílies que eduquen els infants dins la seva pròpia llar (cohesió familiar i 
estabilitat emocional). 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que les llars són una necessitat per a les famílies en 
les quals els dos membres de la parella treballen fora de casa. Cal ampliar l’oferta de places, 
habilitar una nova aula no és gens complicat, i cal tenir en compte que la subvenció de la 
Generalitat s’ha incrementat darrerament. El PSC retira la moció, però discrepa de la postura de 
la regidora d’Educació Ramona Suriol, i insistirà en la justa demanda en el marc del debat del 
pressupost. 
 
 
XIV.MOCIÓ REPROVACIÓ DEL GOVERN MUNCIPAL PER INCOMP ATIBILITATS  
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista: 
 

Entre les facultats de l’alcalde està la de decretar les delegacions i establir la dedicació 
de cadascun dels regidors a les àrees encomanades al cartipàs. En conseqüència, i en funció de 
la dedicació de cada regidor, s’hi estableix en cada cas el nivell de retribucions que li 
pertoquen. Per aquest motiu, l’alcalde exercint les seves funcions, ha signat una sèrie de 
decrets que determinen la composició del govern municipal, les àrees assignades i les 
dedicacions o retribucions que percep cada regidor en funció de la tasca encomanada. 

Atès que la senyora Maria Josep Tuyà és funcionària de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, depenent del municipi de Sant Cugat del Vallès on hi té una 
dedicació del 100%. 

Atès que l’alcalde Pere Regull i Riba va assolir l’alcaldia arran d’una moció de 
censura i en conseqüència va signar un decret el dia 24 d’abril de 2009 on s’organitzava el seu 
govern municipal i assignava a la regidora Maria Josep Tuyà una dedicació del 80 per cent,  

amb una  retribució mensual íntegra de 2500 € mensuals (415.000 pessetes) per catorze 
pagues. 

Atès que la regidora, com és preceptiu, en cap cas demana la compatibilitat de les dues 
dedicacions i a més, en data del 28 d’abril, únicament sol·licita una reducció de la seva 
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dedicació a la Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, mantenint-hi un seixanta per 
cent de dedicació (60 %) que, sumant les dues dedicacions (la de Valldoreix i de Vilafranca) 
fan un total de un cent quaranta per cent de dedicació (140 %), fet manifestament il·legal. 

Malgrat no estar aprovada la reducció de la dedicació que ha sol·licitat, ella continua 
mantenint una dedicació del cent per cent a la Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, i a més, el vuitanta per cent de la dedicació a l’Ajuntament de Vilafranca, que 
implica un total del cent vuitanta per cent (180 %) equivalent a una retribució anual íntegra 
superior a 92.000€, o el que és el mateix 14 pagues de més de 6500€. 

Atès que la regidora de Convergència i Unió Maria Josep Tuyà, funcionària de la 
Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, demana per primera vegada la certificació 
de compatibilitat, imprescindible per treballar en dues administracions, l’endemà del Ple on es 
va denunciar per part del Partit Socialista aquesta irregularitat, al quedar en evidència la 
il·legalitat de la seva situació administrativa i laboral. 

Atès que també fins el 27 de maig, l’endemà del Ple municipal on es va denunciar la 
situació irregular, no va demanar una modificació de la seva dedicació prèvia (que encara no 
havia estat resolta pel Ple de la Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix) establint la 
proporció de dedicació sol·licitada en un quaranta per cent (40 % ) que sumada a la de 
l’ajuntament de Vilafranca, fa un cent vint per cent (120 %) i que, encara sobrepassa la 
dedicació en un vint per cent del que seria permissible. 

Atès que aquesta sol·licitud del dedicació del quaranta per cent és estimada pel Ple de 
la Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix el dia 1 de juny de 2009, on també 
s’acorda traslladar al Ple la compatibilitat dels dos càrrecs per a la seva aprovació (i que la 
majoria la ostenta el grup municipal de CIU) 

Atès que entenem que es va cometre una il·legalitat, tal com es posa de manifest a 
l’informe emès de forma conjunta per la intervenció i la secretaria general de l’Ajuntament de 
Vilafranca i que ha obligat a la regidora Maria Josep  Tuyà a retornar els diners cobrats de 
forma irregular a la tresoreria de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
1. Reprovar el govern per la seva actuació poc responsable i incoherent  en tot 

aquest afer. 
2. Demanar a l’alcalde Pere Regull que faci arribar als grups municipals el 

contingut dels informes emesos per Intervenció i secretaria general de l’Ajuntament de 
Vilafranca  
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU i de la CUP) i 3 
abstencions (grups del PP, ERC i ICV-EUiA). 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la moció hagués pogut quedar en un simple prec 
o pregunta, si Maria Josep Tuyà no hagués reaccionat com ho va fer en el darrer ple, i si 
l’alcalde no hagués celebrat una desafortunada roda de premsa. Regull va manifestar que Tuyà 
havia demanat la declaració de compatibilitat i que se li havia denegat per pressions polítiques, 
la qual cosa no és certa. Els documents demostren que la regidora tenia un 80% de dedicació a 
l’Ajuntament de Vilafranca i un 100% de dedicació com a funcionària a Valldoreix, sense 
declaració de compatibilitat, sense haver-la demanat i vulnerant la normativa. Es tracta d’una 
dedicació impossible, d’un sou global desproporcionat i d’un frau de llei; exigeix que es lliurin 
els informes, desfavorables, de la secretaria i de la intervenció, informes que han obligat al 
govern municipal a rectificar. És només després de la denúncia socialista que Maria Josep Tuyà 
va demanar reduir la jornada fins al 40% a Valldoreix i que va sol·licitar una declaració de 
compatibilitat, perquè abans no ho havia fet. Finalment, i a la vista de les denúncies i dels 
informes desfavorables, l’alcalde s’ha vist obligat a rectificar, a canviar el cartipàs i a exigir la 
devolució de les quantitats irregularment percebudes per la regidora. 
 
L’alcalde Pere Regull explica que el 20 d’abril es va aprovar la moció de censura, es va 
determinar el cartipàs i es van distribuir dedicacions, com s’ha fet sempre. Durant el mes d’abril 
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i de maig la regidora Maria Josep Tuyà ha dedicat efectivament el 80% de la jornada a 
l’Ajuntament de Vilafranca, comptant amb el consentiment verbal i tàcit de l’Entitat de 
Valldoreix (reducció de jornada parlada). Hi ha hagut gestions i pressions del PSC a Valldoreix, 
i el cert és que la regidora pensava disminuir la dedicació i el sou a Valldoreix, de bona fe, 
encara que finalment se li va denegar. És a la vista d’aquests fets finals que s’ha rectificat des 
del govern i s’ha tornat a la situació inicial, sense mala fe ni per part de la regidora ni de l’equip 
de govern. Durant el mes de maig Tuyà ha dedicat a l’Ajuntament  de Vilafranca el 80% de la 
seva feina, encara que finalment no ha cobrat segons aquesta dedicació. Els informes legals 
emesos seran lliurats als grups des de l’alcaldia, i aquesta no accepta una dedicació total del 
180%. S’ha comès una errada tècnica que s’ha corregit quan ha estat detectada, i els grups han 
de decidir si el govern mereix ser reprovat per això. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) reitera que la regidora Tuyà mai no ha demanat a l’Entitat 
de Valldoreix tenir un 20% de dedicació, com ho demostren els documents disponibles, i per 
tant van existir clares irregularitats. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) exigeix que s’actuï amb transparència i respecte a la legalitat i 
afirma que hi ha hagut un error important per part del govern i que des del seu grup esperen que 
no es torni a repetir. Atès que el govern ha reconegut l’errada i l’ha corregida, i atenent al fet 
que encara està dins els seus primers 100 dies d’exercici, el seu grup s’abstindrà. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a la intervenció de Bernat Villarroya. És clar que també han 
existit pressions socialistes a Valldoreix, i creu que s’ha de ser més noble quan es fa política. La 
noblesa és exigible al govern i a la oposició. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. L’errada ha existit, però s’ha rectificat i s’han 
tornat els diners. Tanmateix, l’errada esmentada no s’ha de repetir en el futur. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que ha existit una irregularitat i una mala actuació que s’ha 
subsanat; si cal reprovar, es reprova. Navarro demana el lliurament de tots els documents. Cal 
reprovar i acceptar que les coses no es van fer correctament. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que si la regidora hagués demanat la reducció de 
jornada correctament, i la declaració de compatibilitat, tot hauria estat legal. Però no va actuar 
en cap moment d’aquesta manera. 
 
L’alcalde Pere Regull reitera que no es va actuar de mala fe. Però a la vista dels esdeveniments 
posteriors va existir una errada que s’ha rectificat ràpidament. Si l’actuació és reprovable, CiU 
s’adhereix a la moció de reprovació. 
  
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ DR ETS POBLES 
INDÍGENES DE L’AMAZÒNIA.  
 
Es dóna compte de la presentació, per part de la CUP, de la següent moció per via d’urgència: 
 

El passat 5 de juny del 2009, va començar un enfrontament violent entre les forces 
policials de l’estat peruà i un grup de ciutadans/es indígenes Awajún, poble originari de la 
selva amazònica de la zona nord del Perú. El motiu va ser el desallotjament violent dels i les 
indígenes que estaven tallant una carretera, a prop del poble de Bagua, com a senyal de 
protesta per una mesura governamental. 

L’inici del conflicte es produeix quan el govern peruà, amb Alan García al capdavant, 
firma uns Decrets de Llei (1090, 1020, 1084 i 1069) que són inconstitucionals, on es permet 
l’explotació extractiva dels recursos naturals de la selva amazònica consistents en petroli, tant 
per la fabricació de biocombustibles com per combustibles minerals, pel capital transnacional. 
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La seva promulgació ha estat una exigència dels EUA per aprovar el Tractat de Lliure Comerç 
firmat l’any passat. 

Per fer front a aquestes mobilitzacions, el govern peruà va enviar una milícia de 
policies armats per acabar amb el conflicte, on es produeix una vegada més, una massacre de 
grups indígenes que lluitaven perquè se’ls apliquessin els drets reconeguts internacionalment. 

Aquest conflicte ha acabat amb un nombre indeterminat de morts, que algunes fonts 
informatives xifren en dos centenars de víctimes, principalment indígenes, fet que ha provocat 
que la notícia sobrepassés les fronteres nacionals i ha obligat a la comunitat internacional a 
pronunciar-se davant d’aquest abús de poder del govern peruà. 

Mitjans de comunicació independents, estan denunciant que, una setmana després dels 
fets, la policia continua detenint líders indígenes i que s’han trobat fosses comunes amb desenes 
de morts. 

La inconstitucionalitat i il·legalitat dels Decrets Llei ve determinada pel Conveni 169 
de la Organització Internacional del Treball, norma amb rang constitucional a Perú, on es 
garanteix el dret de consulta prèvia als pobles originaris davant de qualsevol pla 
governamental d’extracció de recursos dins els seus territoris.  
La consulta prèvia no es va produir, i els moviments indígenes de la selva amazònica peruana 
van iniciar una protesta pacífica, que ha durat gairebé tres mesos, per tal de demanar diàleg, 
debat i negociació amb el govern peruà, per aconseguir la derogatòria dels Decrets Llei. 
Després del darrers incidents el govern peruà ha decidit “suspendre” el decret durant noranta 
dies. 

Una vegada més, es posa de manifest que el capitalisme neoliberal i els interessos 
d’algunes empreses  multinacionals violen els drets fonamentals de les persones i els pobles 
indígenes de llatinoamèrica i vol destruir part d’una de les reserves forestals més importants 
del món. 
 

És per això que s’adopten els següents acords: 
1.   Que l’Ajuntament de Vilafranca es pronunciï per tal de denunciar aquest abús de poder,  

signant el manifest de Bagua que s’adjunta a continuació i que fins ara ja han signat 74 entitats 
catalanes i de la resta de l'estat, fet que representa una mostra de suport i denúncia important 
per part de la societat civil. 

2.   Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès demani davant dels organismes  
competents de l'Estat espanyol, informació sobre la situació dels drets humans a la zona del 
conflicte. 

3.   Que es demani a la Generalitat de Catalunya la realització d’alguna actuació, en el 
sentit de la present moció, davant els organismes competents de l'Estat i el seu aparell 
consular. 

4.   Que l’Ajuntament de Vilafranca demani formalment, per escrit, al consolat peruà que 
faci arribar al govern del seu país la demanda de derogació dels esmentats decrets llei. 
 
Defensa la urgència Llorenç Casanova (CUP), afirmant que els fets són recents, i que en el fons 
del problema hi ha un afer petrolier que també afecta la nostra societat. 
 
La declaració d’urgència, amb la corresponent ampliació de l’ordre del dia, s’aprova per 
unanimitat. 
 
Quant a la moció, Llorenç Casanova (CUP) afirma que en aquest cas els interessos econòmics 
s’imposen sobre els drets humans. El progrés no justifica la vulneració dels drets dels pobles. 
 
Els representants d’ICV-EUiA (Bernat Villarroya), d’ERC (Josep Quelart), del grup Socialista 
(Ramon Zaballa) i de CiU (Raimon Gusi) donen suport explícit la la moció. 
 
Finalment, la moció és aprovada per unanimitat.  
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PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia (precs i preguntes), es produeixen les intervencions 
següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a una pregunta anterior seva, encara no 
contestada, sobre quants llocs de treball s’han creat arran de les diferents obres finançades pel 
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), i sobre quantes persones contractades procedien de les 
llistes d’aturats. L’alcalde Pere Regull afirma que encara no s’ha exhaurit el termini per a 
contestar la pregunta, i que la contesta es donarà en els propers dies. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a l’anunciat pla estatal de millores dels trens de 
rodalies, i a la millora en concret de la nostra línia C-4. Pregunta si s’han iniciat ja els contactes 
amb el Ministeri i amb els alcaldes afectats. L’alcalde Pere Regull contesta que s’han fet alguns 
contactes amb alcaldes, però que aviat es portaran a terme les gestions adients amb tots els 
alcaldes, Ministeri, Renfe, etc. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA), reiterant una pregunta seva anterior de gener de 2009, fa 
referència als abocaments de runes entre les vies del tren i la variant de la carretera, tocant al 
terme d’Olèrdola, i pregunta quines gestions s’han produït. L’alcalde Pere Regull contesta que 
reclamarà l’expedient i que s’informarà. 
 
d) Josep Quelart (ERC) es fa ressò de les queixes de veïns del carrer Pines, on s’hi fan obres. 
Malgrat que se’ls va dir que se’ls avisaria amb antelació, realment no s’ha fet, la qual cosa ha 
provocat que molts vehicles hagin quedat bloquejats als seus aparcaments per les obres. 
Pregunta si hi ha un protocol establert, i diu que en tot cas aquestes situacions no s’han de 
repetir en altres carrers. L’alcalde Pere Regull comenta que no ha rebut cap queixa ni notícia al 
respecte, i que ho mirarà. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) fa referència al quiosc de l’ONCE de la rambla, el qual es va veure 
afectat per les obres (trànsit de camions) de l’aparcament de SABA. Es va comentar la 
necessitat d’instal·lar pilones de protecció, però no s’ha fet. Aureli Ruiz contesta que l’assumpte 
es va comunicar a l’empresa, i que es vetllarà per tal que les mesures necessàries es posin en 
marxa. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) recorda que el seu grup ja va preguntar sobre els costos d’una carta 
tramesa per l’anterior alcalde als ciutadans, de clar contingut partidista, i pregunta si la factura 
del cost s’ha girat al PSC. L’alcalde Pere Regull contesta que l’assumpte no s’ha estudiat, i que 
no s’ha pres encara cap decisió. 
 
g) Llorenç Casanova (CUP) s’interessa pel recent abocament de gasoil a la riera de Llitrà, i 
pregunta què s’ha fet, si s’han pres mesures contra l’empresa responsable i si aquesta ha fet 
front als costos. També demana que quan passin fets com aquests els grups siguin informats, 
sense que n’hagin de tenir coneixement a través de la premsa. Contesta Maria Josep Tuyà que 
s’han portat a terme mesures: contactes amb la Generalitat, Pla d’emergència, diligències 
policials, intervenció de la Fiscalia i intervenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. Consta que 
l’ACA s’ha adreçat a l’empresa, que s’ha netejat i que s’obriran expedients sancionadors i de 
rescabalament dels costos generats. També la regidora de Medi Ambient, Ramona Suriol 
comenta que s’ha entrat en contacte amb propietaris de parcel·les i de pous, que s’ha 
inspeccionat i que es posaran en marxa actuacions de neteja i de restauració de la riera. 
 
La regidora Socialista Maria Batet també s’afegeix a la petició d’informació als grups 
municipals en aquests casos, i afirma que seria positiu informar de la situació creada a les 
empreses i entitats que han signat convenis d’apadrinament de la riera, idea aquesta que la 
regidora de Medi Ambient Ramona Suriol afirma que és bona i que la comparteix. 
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h) Llorenç Casanova (CUP) fa referència a la reforma del camp de futbol de l’Espirall. Sembla 
que el projecte inicial va ser modificat, i ara la realitat és que les persones que hi acudeixen no 
tenen lloc per aixoplugar-se en cas de mal temps, la qual cosa s’hauria de corregir. La regidora 
d’Esports Emília Torres contesta que s’estudiarà l’assumpte, en el si del Patronat d’Esports. 
 
i) Teresa Terrades (grup Socialista) fa referència a una moció de l’octubre de l’any passat sobre 
pressupostos participatius. Es va crear una comissió d’estudi per a definir models, però hi ha 
hagut un canvi de govern i no s’ha reunit més. Demana la nova convocatòria de la comissió.  
Contesta Dolors Rius que es farà com més aviat millor. 
 
j) Teresa Terredes (grup Socialista) també s’interessa pels treballs del Pla local d’habitatge. El 
procés de comissions i participatiu no s’ha activat en els darrers temps. Dolors Rius contesta que 
es reprendrà la tasca ràpidament. 
 
k) Maria Batet (grup Socialista) afirma que ha canviat el format del programa de diàlegs amb 
l’alcalde que s’emet des dels mitjans audiovisuals locals. Cal convocar, a parer seu, tant el 
consell de SERCOM com la comissió de comunicació per a informar i debatre-ho. 
 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

El secretari,                                                              Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                                 Pere Regull Riba 

 
 
 


