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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2012 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de maig de 2012 
Horari: de 20:05 hores del 15-05-2012 a 01:25 hores del 16-05-2012 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Montse Arroyo i  Ferrando  
- Montserrat Blasco - Pozzan  
- Llorenç Casanova i Fernàndez  
- Raimon Gusi i Amigó  
- Josep Maria Martí i Ràfols  
- Joan Manel Montfort i Guasch  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Pep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Quima Ricart i Claver 
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco Romero i Gamarra 
- Aureli Ruiz i Milà  
- Jordi Solà i Sebastià  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Joan Tarrida i Busquet  
- Emília Torres i Miralles 
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i Garcia  
- Ramon Zaballa i Serra  
 
Actua com a secretaria de la sessió, accidental, Isabel Gonzalo i Dallerès, i també 
és present  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 28 de febrer de 2012, la qual és aprovada per assentiment. 
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I. INFORME SÍNDICA DE GREUGES 
 
La Síndica de Greuges, Glòria Valeri, de conformitat amb el Reglament Orgànic de 
l’Ajuntament, informa al Ple municipal de les actuacions portades a terme per la 
Sindicatura durant l’any 2011. 
 
 

Després d’agrair que l’acompanyin en aquest acte la sindica de Terrassa, 
Beta Marquès i el síndic de Sabadell, Josep Escartín. Valeri indica que en aquest 
acte compleix amb obligació d’informar i fer balanç davant del Ple i  de la ciutadania 
de l’actuació i objectius assolits durant l’any 2011 i de les intencions de futur així 
com d’analitzar des d’un punt de vista crític i constructiu l’actuació del govern 
municipal, no fent oposició sinó defensant els drets de la ciutadania davant 
l’Ajuntament, independentment del color polític del govern municipal. 

Indica que en l’informe explica el seu mètode de treball per tal d’obtenir els 
objectius de defensa dels drets de la ciutadania. Que ho considera  necessari per tal 
d’entendre que algun dels expedients que tramita s’allargui en el temps podent 
semblar que la Sindicatura no funcioni com caldria. Vol oferir a tothom la màxima 
transparència en el funcionament de la institució. 

Recorda que, de conformitat amb el reglament de la Sindicatura, la seva 
tasca consisteix en escolar els ciutadans, instruir els expedients i emetre resolució 
al respecte, però també diu que pot proposar fórmules de conciliació entre les 
parts. Informa que aquest és el sistema que utilitza perquè li ha resultat més eficaç 
a l’hora de solucionar els problemes de la ciutadania que no pas emetre una 
recomanació de la que no te la garantia que sigui tinguda en compte. Aquesta 
fórmula requereix més temps: les negociacions per aproximar posicions, moltes 
vegades, no depenen solament de la Sindica sinó també dels diferents òrgans o 
personal de l’ajuntament i més si existeixen discrepàncies de criteri. Indica però 
que en els casos que preveu una dilació en la sol.lució manté informat el ciutadà de 
com s’està duent a terme i en quina fase de la negociació es troba la seva demanda 
per arribar a una solució satisfactòria. D’altra banda diu que prefereix el sistema del 
consens a l’emissió d’una recomanació perquè l’Ajuntament no està obligat a acatar 
les seves recomanacions. Aquest és el darrer recurs que utilitza quan considera 
esgotada la via de la mediació sense arribar a una solució satisfactòria.. 

Així doncs, manifesta que quan emet una recomanació escrita es tracta d’un 
cas complicat, al darrera del qual hi ha una persona que se sent agreujada  i espera 
una solució a la seva demanda. L’equip de govern no ha de veure en aquests casos 
cap altre intenció que la de resoldre el conflicte. La Síndica manifesta actuar de 
manera imparcial, objectiva i sense interès polític i el Govern, quan rep una 
recomanació hauria de prendre una decisió sense deixar passar massa temps per 
tal de no posar en qüestió la seva pròpia credibilitat i la utilitat de la Sindicatura.  

Lamenta que la dilació en les respostes a les qüestions que es plantegen a 
l’Ajuntament no ha millorat des del darrer informe presentat al Ple Municipal el mes 
de novembre de l’any 2011. Detalla tres expedients tancats per ella mitjançant 
emissió de recomanació dels que no  ha obtingut resposta per part de l’Ajuntament. 
 Indica que algun d’aquests expedients van ser objecte de comentari ja en el 
passat ple de novembre del 2011, justificant l’equip de govern la manca de 
resposta en aquell moment. Recorda que l’Ajuntament es deu a la ciutadania i que 
si bé s’han de prioritzar les actuacions generals no es pot deixar de banda les 
atencions individualitzades. 
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La Síndica fa constar que els càrrecs electes han de fer el possible perquè 
cada ciutadà o ciutadana de Vilafranca trobi el seu encaix dintre l’ordenament 
establert i pugui gaudir dels seus drets amb les màximes garanties.    

Igualment manifesta que davant d’una queixa o petició d’una persona o 
recomanació de la Síndica s’ha de ser valent i prendre decisions, sigui a favor o en 
contra, amb l’argumentació corresponent. El que no es pot fer és ignorar la 
situació. 

Finalment reprova algun cas desestimatori de responsabilitat patrimonial, 
sense que constin les comprovacions necessàries i sense atendre tampoc les 
peticions de revisió de la Síndica.  

En relació a la petició de valentia que fa al govern municipal, manifesta haver 
detectat en algun expedient que l’Ajuntament, desprès d’haver comunicat a 
l’interessat el sentit d’una resolució, aquesta no s’ha executat, amb la conseqüent 
mala imatge, tant per part de l’Ajuntament com de la Sindicatura que havia mediat 
en el cas, tot i reconeixent que en la conjuntura econòmica actual s’hagin d’haver 
fet alguns replantejaments.  

Per tal d’evitar situacions com la exposada demana prudència i reflexió abans 
de prendre decisions. 

Seguidament dona algunes dades estadístiques que consten en l’informe, 
indicant que els 36 expedients oberts l’any 2011 suposen un lleuger augment d’un 
6% respecte dels de l’any 2010, el que indica que la situació no ha millorat; per 
tant diu que tots plegats hem de continuar treballant per optimitzar els recursos i 
millorar-ne l’eficàcia. 

Remarca però l’augment significatiu de les consultes, que s’han incrementat 
en un 15% respecte de les de l’any 2010, això vol dir que la ciutadania pateix més 
problemes; tot i que la no obertura d’expedient indica que les matèries denunciades 
no son competència d’aquest Ajuntament no és menys cert que aquest augment 
reflecteix que les persones que ens envolten tenen problemes i que la situació de 
crisi econòmica que viu la societat repercuteix en la qualitat de vida a la nostra vila. 

Les consultes derivades de la impossibilitat de pagament de la hipoteca, de la 
no percepció de la renda mínima d’inserció, de les aportacions derivades de la Llei 
de la dependència, etc.,que no poden ser solucionades per aquesta administració, 
des de la Sindicatura s’orienta al peticionari del lloc o administració on es pot 
dirigir, sigui el propi Ajuntament (Habitatge, Serveis Socials...) com altres 
instàncies (Síndic de Greuges de Catalunya, defensor del client de les entitats 
bancàries, Defensor del Pueblo, etc.). Remarca la Síndica que sempre s’intenta 
oferir el millor ajut i assessorament possible en cada consulta. 

Insisteix la Síndica en aquesta activitat de resposta a les consultes, perquè, 
al no implicar obertura ni seguiment d’un expedient, el seu reflex en l’informe anual 
és intencionadament breu i vol deixar constància que aquests temes reclamen una 
dedicació considerable  i impliquen  una atenció no menys complexa. És per això 
que diu que seria un error no tenir en compte la informació que aporten aquestes 
consultes tant a l’hora de valorar la tasca que es fa des de la Sindicatura com a 
l’hora de fer un diagnòstic sobre el benestar real i objectiu de la societat 
vilafranquina. 

Fa també una referència  a la part de l’informe dedicada a “Relacions amb les 
altres sindicatures” que reflecteix un notable augment de les reunions  i actes 
diversos als que ha d’assistir a partir del dia 10 de febrer del 2011 que va assumir 
la presidència del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de 
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Catalunya. Aquest càrrec implica una intensa activitat institucional inexcusable, tant 
a nivell nacional, estatal o europeu.  

Explica la Síndica que aquesta activitat extraordinària gairebé no suposa una 
càrrega per als comptes municipals i en quant a la seva absència física a l’oficina de 
Vilafranca, ha procurat que no suposés un dèficit en el servei perquè sempre ha 
trobat la fòrmula per atendre les gestions que han convingut, atès que compta amb 
la presència continuada a l’oficina del seu secretari que l’ajuda a mantenir la 
qualitat del servei davant la ciutadania de Vilafranca. D’altra banda considera útil 
per a la vila aquesta activitat, diu que ha portat arreu el nom de Vilafranca amb 
orgull i dignitat i li ha permès conèixer realitats diferents o similars a les que es 
viuen a Vilafranca però que s’han abordat de maneres diferents. 

Finalment explica, com a objectius per l’any 2012, fer arribar la institució de 
la Sindicatura Municipal de Greuges al màxim de gent i entitats possibles, fent 
xerrares als centres d’educació secundària, a les associacions de veïns i a alguna 
altre entitat com ara els casals de la gent gran.     

D’altra banda durant l’any 2012 exercirà el càrrec de presidenta del Fòrum 
SD per segon i darrer any. Això implicarà una certa activitat fora de Vilafranca, però 
és intenció de la síndica que aquestes absències no redueixin la seva implicació en 
millorar el funcionament de la institució i la seva relació amb la ciutadania, a la que 
manifesta poder continuar atenent amb independència i eficiència, comptant amb la 
dedicació de l’administratiu, a qui agraeix la seva col.laboració. 

Manifesta també un agraïment cap a la ciutadania de Vilafranca per fer-li 
confiança i en la col.laboració del personal de l’ajuntament ja que dels 24 
expedients solucionats per la via de la mediació, un 48% s’han resolt comptant 
amb els seus serveis, tant a nivell polític, tècnic com administratiu. 
 
Pep Quelart (ERC), després de saludar els síndics de Terrassa i Sabadell que 
assisteixen al Ple, indica que tot i el moment de crisi actual és remarcable la 
confiança que genera la figura de la Sindicatura dins el sistema democràtic en els 
ciutadans. És important donar suport a la institució, agraeix l’exposició detallada de 
les seves actuacions, es sorprèn negativament de les situacions plantejades sense 
una resposta i demana a l’equip de govern  una més ràpida resposta de les 
qüestions que la Síndica plantegi, de la mateixa manera que l’Ajuntament demana 
que altres administracions superiors compleixin en les seves demandes. Això també 
permetria que no es desvirtués la celeritat en la resposta que la Síndica intenta 
donar als ciutadans. Agraeix especialment l’explicació detallada dels casos en 
l’informe, la qual cosa fa entendre millor la seva actuació, quantificada a l’entorn 
d’un cas cada tres dies; l’encoratja a que continuï en aquest sentit, indicant que 
gràcies a aquesta transparència es més fàcil tenir coneixement de la seva gestió. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) agraeix a la Sra. Valeri i al seu secretari, Josep Ma. 
Albertí, la bona tasca que considera fan en la Sindicatura, que contribueix a la 
defensa dels drets de la ciutadania; comprèn que vegades sembli que les gestions 
siguin lentes, però de l’informe es desprèn que cercar una solució bona i conciliar 
les parts implicades és feixuc i a vegades difícil, per tal d’evitar procediments 
judicials o confrontacions entre veïns i Ajuntament. Remarca la importància de 
l’existència de la Sindicatura. Constata que l’informe de la Síndica reflecteix la 
situació social actual, amb un increment de demandes en qüestions laborals i 
econòmiques, recomana a l’equip de govern que estudiï en profunditat l’informe per 
desvetllar els assumptes que preocupen a la ciutadania i pugui actuar en 
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conseqüència davant la situació real de la vila. Es felicita que enguany s’hagi 
informat abans que en altres ocasions, però lamenta que no es convoqui un ple 
específic, com es mereix la institució, ja que la inclusió del seu informe en un ple 
ordinari com s’ha fet avui, tenint en compte que el mes passat no se’n va fer, fa 
que aquesta sessió s’allargui molt, amb el perill que tots els temes no es tractin 
amb la profunditat que es mereixen.  
 
Montserrat Blasco (PP) agraeix la bona tasca que desenvolupa la Síndicatura. així 
com l’explicació enviada a cada regidor de les actuacions efectuades l’any 2011. 
Demana que l’equip de govern porti a terme les seves recomanacions i que es 
responguin amb celeritat les seves demandes perquè pugui donar, com es mereix 
la institució, confiança i bona imatge a la ciutadania.  
 
Xavier Navarro (CUP) demana que s’avanci el tractament del punt núm. 18 de 
l’Ordre del dia, per afavorir la voluntat de la Síndica de ser-hi present, ja que es 
tracta d’un tema promogut per ella. Agraeix  a Glòria Valeri i a Josep Ma. Albertí la 
seva dedicació i tasca feta durant l’any, diu que enguany l’informe reflecteix la 
crítica que ja havia fet la CUP l’any passat, apunta algun tema inclòs en l’informe, 
la qual cosa denota la poca celeritat en les respostes i la manca de voluntat de 
l’equip de govern d’escoltar les recomanacions que de forma imparcial fa la Síndica. 
Ell remarca la importància de la institució perquè defensa els drets de la ciutadania 
davant l’Ajuntament. Indica que l’informe  reflecteix situacions i problemes reals 
que darrerament acusen els ciutadans, qüestions laborals, desnonaments, 
problemes amb l’atur, amb l’educació. Demana també que l’any que ve es convoqui 
un ple extraordinari dedicat a la Síndica abans del mes d’abril. 
 
Francisco Romero (PSC) dona les gràcies també per l’assistència dels sindics 
invitats. Valora i agraeix a la Síndica i al seu secretari les tasques portades a terme 
durant l’any que es recullen en l’informe. Destaca, de conformitat amb el ROM, que 
les tasques desenvolupades constitueixen una defensa dels drets i llibertats dels 
ciutadans, especialment vers l’actuació de l’Ajuntament Es recullen moltes 
consultes, tasques implicacions de molts temes socials, destaca les mediacions i 
implicacions efectuades en defensa dels ciutadans en problemes laborals, pagament 
d’hipoteques, renda mínima inserció, Llei de dependència, etc., inclús en termes 
que a vegades supera l’actuació  municipal. Manifesta que els grups municipals 
haurien de prendre la tasca de la Síndica com un indicador per a la millora de les 
prestacions i respostes que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania de la Sindicatura,  
Agraeix les seves funcions i espera que es resolguin els temes pendents en aquests 
moment; finalment ofereix la seva disponibilitat vers la Sindicatura. 
 
L’alcalde, Pere Regull agraeix la tasca que fa la Síndica, constatada en les reunions 
que regularment manté amb ella. Qualifica de bo l’informe presentat. En un 
municipi de quasi 40.000 habitants  ha d’haver-hi consultes, protestes i demandes 
que arribin a la Síndica. Encara que és un bon informe, la visió que en algun cas 
se’n pot desprendre no coincideix amb el dia a dia de l’Ajuntament, perquè no s’ha 
de considerar com a general algun cas puntual, i és cert que en algun cas 
l’Ajuntament ha canviat el criteri. Som conscients que hi ha coses a millorar, 
l’informe també conté dades positives. Els casos resolts constitueixen una bona 
tasca tant de la Síndica com de l’Ajuntament. De 50 casos, la meitat s’han resolt 
conciliant les parts i només 3 casos s’han resolt a favor de l’interessat. Estem vivint 
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una situació crítica social i econòmicament i la missió de la Síndica és escoltar les 
queixes i demandes, i n’hi ha moltes, d’aquestes. Tot i la situació de crisi general 
nomès n’hi ha 3 relacionats amb Serveis Socials o personals, la gran majoria son 
altres aspectes relacionats amb la via pública o urbanisme. Reconeix la poca 
celeritat de l’administració en resoldre els temes, però indica que són temes 
puntuals i complexos, la majoria del quals es podria explicar els motius als 
portaveus dels grups municipals. La Síndica ha de vetllar i vetlla per la correcta 
aplicació de les diposicions municipals. Diu que agraeix la tasca i visió real de 
Vilafranca que té, la qual cosa ens fa veure que tenim molt a millorar, especialment 
en aquest moment de crisis. Encoratja a la Síndica que segueixi així de punyent en 
les demandes a l’Ajuntament i li dona les gràcies per la seva tasca..   
 
Glòria Valeri es remet a l’informe en general i esmenta les qüestions relacionades 
amb demandes de responsabilitat patrimonial; indica que sap greu quan ella ha 
intervingut en algun cas, sense poder-se resoldre i finalment han de ser els Jutjats 
Contenciosos els que donin la raó als interessats. Demana que es mirin més 
acuradament aquests temes. Reconeix que els casos relacionats amb serveis socials 
han millorat molt. 
 
 
II. INVENTARI PATRIMONI 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de 
l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals, i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del 
reglament de Béns de les Entitats Locals, 
 

S’ACORDA: 
 Aprovar l’inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms, 
corresponent a l'exercici 2011, després d'haver procedit a la rectificació i comprovació 
dels béns i drets que formen part del mateix. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) destaca la bona tasca comptable i financera que es 
porta a terme en el departament d’Intervenció, remarcant que això dona un marge 
polític rellevant i afavoreix que en un moment crític com aquest, Vilafranca disposi 
d’un marge per esmorteir les polítiques errònies d’ofec que des d’administracions 
superiors ens afecten. 
   
 
III. PREUS LLARS D’INFANTS 
 

L’acord finalment aprovat, amb la incorporació del penúltim paràgraf de l’Article 4 
referent a una bonificació per als serveis complementaris d’us fixe és el següent: 
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El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a 
l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

Quan es modifiquin les ordenances fiscals, aquests acords hauran de contenir la 
nova redacció dels preceptes afectats. 

Es considera convenient modificar el redactat de l’ordenança fiscal núm. 19 
reguladora del preu públic d’escolarització en llars municipals d’infants aprovada pel 
Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2011, en el sentit de 
deixar sense efecte la mateixa. 
 

I, vist  l’informe tècnic a què fa referència els articles 24, 25 i 44 de l’esmentat 
text legal. 

S’ACORDA , 
PRIMER: Deixar sense efecte el contingut de l’ordenança fiscal núm. 19 

reguladora del preu públic d’escolarització en llars municipals d’infants vigent aprovada 
pel Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 19 de juliol de 2011. 

SEGON: Aprovar el nou redactat per a l’exercici de 2012 i següents de 
l’ordenança fiscal núm. 19 reguladora del preu públic d’escolarització en llars 
municipals d’infants, amb el següent literal: 
 

Article 1r.- Concepte 
De conformitat amb el que preveu l'article 127, en relació amb l'article 41, 

ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el Preu públic per 
l’escolarització en llars municipals d’infants, que es regirà per aquesta Ordenança. 
 
 Article 2n.- Obligació de contribuir 

L'obligació de contribuir neix en el moment de formalitzar la matrícula en 
qualsevol de les llars d’infants de titularitat municipal. 
 

Article 3r.- Obligat al pagament 
Estan obligades al pagament d’aquest Preu públic, les persones que sol�liciten 

la prestació del servei o les beneficiades pel mateix. 
 

Article 4t.- Tarifes 
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran: 

 
a).- Per inscripció ................................ 50,00 €/anuals 
 
b).- Per assistència (de 9.00 a 13.00h i de 15.00 a 17.00h): 
Infants nascuts el 2010........................ 297,97 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 341,54 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 483,73 €/mes 
 
c).- Per l’ús fix de serveis complementaris: 
Ampliació horària de 8 a 9 del matí ....... 25,00 €/mes 
Permanència de 13 a 15 hores(usuaris del menjador) 55,00 €/mes 
Àpat diari ........................................... 5,00 €/dia 
 
d).- Per l’ús esporàdic de serveis complementaris: 
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Permanència de 13 a 15 hores més àpat  12,505 €/dia 
Ampliació horària de 8 a 9 del matí ....... 4,50 €/dia 

S’estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que 
resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d’estar-hi empadronat). Les famílies 
interessades en sol�licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació, 
aportant tota la documentació econòmica que se’ls requereixi o autoritzant la 
consulta de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària. L’import de la 
bonificació es determina per la renda per càpita basada en els ingressos bruts 
anuals de la unitat familiar. Les famílies monoparentals se’ls computarà una unitat 
familiar més a l’hora de fer aquest càlcul. 

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al 
cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca 
uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat 
econòmica de les famílies. 
 Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 
a 13.00h i de 15.00 a 17.00h) seran les següents: 
 
a).- Categoria A 
 Fins a 5.000,00 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 16,09 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 34,96 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 48,93 €/mes 

 
b).- Categoria B  
. Entre 5.000,01 i 8.000,00 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 32,18 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 69,92 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 73,39 €/mes 
 
c).- Categoria C  
. Entre 8.000,01 i 10.000,00 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 56,31 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 74,84 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 84,41 €/mes 
 
d).- Categoria D  
. Entre 10.000,01 i 15.000,00 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 80,44 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 108,20 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 122,42 €/mes 
 
e).- Categoria E 
. Entre 15.000,01 i 20.000,00 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 112,62 €/mes 
Infants nascuts el 2011........................ 126,57 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 153,03 €/mes 
 
f).- Categoria F  
. Superior a 20.000,01 € de renda per càpita 
Infants nascuts el 2010........................ 144,80 €/mes 
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Infants nascuts el 2011........................ 168,82 €/mes 
Infants nascuts el 2012........................ 191,38 €/mes 

 
Pel que fa als serveis complementaris d’us fixe, per a les Categories A i B, 

s’estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d’aquest serveis. 
 
S’oferirà un servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb 

horaris, grups i funcionament diferents. Hi haurà una quota única de 100,00 €. 
 

Article 5è.- Gestió i cobrament 
1.- L’Ajuntament expedirà mensualment un rebut que s’haurà de liquidar 

mitjançant domiciliació bancària dins el mes al que es refereix el document 
cobrador. Es cobraran deu mensualitats per curs escolar, de setembre a juny. 

2.- Pel que fa als serveis complementaris que s’utilitzin de forma fixa 
(permanència de 13 a 15 hores i ampliació horària de 8 a 9 del matí) es cobraran 
conjuntament amb l’assistència a la llar, mentre que els imports resultants de l’ús 
esporàdic dels serveis complementaris i/o dels àpats consumits pels usuaris fixes es 
cobraran posteriorment, per mes vençut. 

3.- En cas que la situació econòmica de la família variï al llarg del curs 
escolar, s’haurà de comunicar al Servei d’Ensenyament per tal de tramitar 
l’actualització de la quota. El cobrament o l’abonament de la diferència es farà amb 
caràcter retroactiu des de la data en què es produeixi el canvi de situació. Aquesta 
comprovació la pot fer d’ofici l’Ajuntament quan ho estimi oportú. 
 

Article 6è.- Baixes 
1.- Les baixes voluntàries, tant de la llar com de qualsevol dels serveis, 

s’hauran de tramitar mitjançant un imprès facilitat pel personal educador que 
s’haurà de lliurar signat 10 dies abans que s’acabi l’últim mes d’assistència a la llar. 

2.- Si un infant deixa d’assistir a la llar durant més de vint dies hàbils sense 
una causa justificada, se’l donarà de baixa a tots els efectes, perdent el dret a la 
plaça. En cas que la manca d’assistència de l’infant sigui justificada 1, caldrà abonar 
igualment les quotes mensuals per conservar la plaça. 

1 Es consideraran absències justificades les que estiguin motivades per una 
malaltia que s’acrediti amb el corresponent certificat mèdic. 

3.- La manca de pagament de tres mensualitats comportarà la suspensió de 
la matrícula i la baixa definitiva de l’infant. 
 

Disposició Final 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província i, començarà a aplicar-se a partir del primer de setembre de 
2012, excepte el pagament per la inscripció que servirà per a sol�licitar plaça pel 
curs 2012/2013. La vigència de l’ordenança es mantindrà fins que s'esdevinguin la 
seva modificació o derogació expresses. 
 TERCER: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la 
Corporació durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. En 
aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat 
cap reclamació, l’acord adoptats quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot 
seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de 
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les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la seva 
publicació i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest acord s’ha adoptat amb 16 vots a favor (CiU, PSC i ICV-EUIA), 1 vot en 
contra (ERC) i 4 abstencions (PP i CUP). 
 
El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz indica que es tracta d’aprovar les tarifes que han 
de regir el proper curs i remarca que aquesta setmana comencen les 
preinscripcions. Explica que bàsicament la modificació representa un 3% d’augment 
de les tarifes respecte les tarifes del curs anterior, indica que tenint en compte el 
descens de subvencions de la Generalitat als ajuntaments, a Vilafranca haurem de 
fer un  esforç important per mantenir la qualitat del servei, ja que si tenim en 
compte la dismunició de subvenció en mes de 200.000 €, aquest augment de 
tarifes queda lluny d’aquesta rebaixa en la subvenció, remarca però la voluntat de 
destinar majors ingressos o estalviar en altres despeses en favor de les llars. 
Considera necessari repercutir un percentatge d’augment a les famílies usuàries, 
que per cert només contribuiran entre un 22 o 23 per cent del cost del servei, la 
resta va a càrrec del pressupost general de l’Ajuntament. Explica que les tarifes 
referides a l’assistència en l’ampliació horària de 8 a 9 del matí i en la permanència 
de l’horari de menjador s’incrementen lleugerament més. Son serveis que utiiltzen 
un percentatge molt baix de famílies, els primers en un 5% i el segons entre un 25 
i 30%, en general es tracta de famílies d’ingressos mitjans/alts, que pagarien 25 € 
al mes per la franja del matí i uns 55€ més 5 € per l’àpat en la franja del migdia. 
Puix diu que mantenir el migdia obert costa 340 € per plaça i les famílies 
n’assumiran entre 150 i 155, la proposta és no traslladar tot el pes dels costos als 
pares. Indica que Vilafranca és un dels pocs ajuntaments de Catalunya en què 
s’aplica el cobrament progressiu, amb diferents quotes segons les possibilitats 
econòmiques dels pares i que som un exemple per altres Ajuntaments, però 
segurament per l’any vinent s’haurà de revisar i millorar el sistema.  
 
Pep Quelart (ERC) manifesta el seu vot en contra en coherència  amb l’argument 
exposat en l’aprovació de la resta d’ordenances fiscals on demaven la congelació, 
per no augmentar la pressió fiscal dels ciutadans en el moment de crisi que patim; 
tot i això, es mostra conforme amb el model, que és sensible per a les famílies, que 
possibilita una igualtat entre pares i mares de Vilafranca i avaforeix que la dona que 
tingui fills es pugui també desenvolupar professionalment. Davant la nostra postura 
en els augments de tarifes se’ns demana alternatives, alguna podria ser reduir 
aportacions a algunes confessions religioses o la partida de conferenciats per 
derivar més recursos a serveis com les llars.  
   
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) posa de manifest els incompliments de la Generalitat 
respecte al finançament de les Llars d’infants que suposen uns 300.000 € menys si 
es compara amb abans de les actuals polítiques de retallades. No és al primera 
vegada que la Generalitat no veu com a prioritaries les Llars; en governs del 
President Pujol la Generalitat només finançava les llars d’infants amb un 8%. Si a  
Vilafranca tenim un bon servei és perquè històricament l’Ajuntament s’ha esforçat 
per assolir-lo. És important per compaginar la vida laboral, formativa i familiar 
pare/mare. Es mostra favorable a mantenir aquest bon servei de llars d’infants, des 
del punt de vista educatiu i d’igualtat social i d’acord en el sistema progressiu de 
pagament encara que es puguin fer alguns ajustos moderats. Felicita l’equip de 
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govern per tirar endavant les inscripcions pel curs vinent, en contra de la idea 
donada per la Consellera d’Ensenyament, que considera hauria creat incertesa a les 
families. 
     
Josep Ramón (PP) diu que s’abstindrà. Valora positivament l’augment del 3%, es 
mostra d’acord en què no es retorni l’import de la preinscripció, troba raonable 
l’increment de l’ampliació d’horari de 8 a 9 del matí però no en les tarifes dels 
serveis complementaris de l’hora de dinar; manifesta que votarien a favor si en 
comptes d’un increment de 25 € com sembla que es proposa, l’augment fos de 5 €. 
Diu que a una criatura amb els dos serveis complementaris li resultaria una quota 
abusiva, el del migdia és un servei complementari essencial per conciliar la vida 
laboral i familiar. Per a un infant que es quedi a dinar aquesta despesa és fixa, si 
s’incrementen de la forma proposada la taxa pot ser perjudicial, podrien augmentar 
els rebuts impagats o veure’s, els pares, obligats a deixar d’utilitzar el servei. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que considera que aquest no hauria de ser un debat 
econòmic sinò de model d’educació. Creu que l’aposta de l’Ajuntament és millorar el 
servei però també que tothom en pugui gaudir, amb unes tarifes progressives, així 
es garanteix que tothom en pugui fer ús. Està reconegut que les llars  de Vilafranca 
són un model per a d’altres poblacions. Ja anteriorment la CUP s’havia mostrat 
contrari a cobrar la preincripció i ara demanàvem que les tarifes dels serveis 
complementaris s’apliquessin també progresivament, diuen que aquest servei és 
utilitzat majoritàriament per famílies amb renda alta. Anuncia el vot favorable si es 
redueixen les tarifes en les rendes baixes, si no, el seu grup s’abstindrà. 
 
Francisco Romero (PSC) diu que el servei de llars d’infants ha estat una prioritat a 
l’Ajuntament, fins i tot quan el finançament de la Generalitat era nomès d’un 8 o 9 
per cent es van ampliar serveis als barris amb la qual cosa, des de l’Ajuntament es 
millora el procés educatiu, enten que s’hagin d’augmentar les tarifes i es mostra 
d’acord en què les tarifes siguin progressives. Demana però que  tant els serveis 
complementaris de l’ampliació d’horari  de 8 a 9 com al migdia haurien de tenir 
quotes més baixes. 
 
El regidor Aureli Ruiz indica que es va presentar la proposta i els grups han fet les  
aportacions corresponents que han donat lloc a una reflexió en quant a l’augment 
que es proposa per a la utilització dels serveis complementaris. El servei del matí 
s’utilitza molt poc i el del migdia és utilitzat per famílies amb rendes altes, la qual 
cosa pot indicar que es troba car; si fos més econòmic afavoririem l’accés a més 
famílies per una banda i al ser més utilitzat sortiria més avantatjós per 
l’Ajuntament. És difícil fer un escandall, però podria ser que augmentés el nombre 
de famílies interessades si es reduís l’import, per tant proposa establir una 
bonificació del 30% en el usos fixos de serveis complementaris per a les families 
inclosos en els nivells A. i B.  
Reitera que tot i l’època de crisi que patim, l’augment és necessari perquè els 
costos són elevants i les famílies només contribueixen, com ja s’ha dit a una petita 
part. 
 
L’alcalde, Pere Regull aclareix que la tarifa dels serves complementaris del migdia 
que en algun moment s’ha dit que resultava cara, inclou el dinar però també el 
servei de monitors durant les dues hores d’interval entre l’horari de matí i tarda  
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IV. OBLIGACIONS PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el seguent: 

 
Reconèixer les obligacions de l’exercici 2011 per import de 22.802,12 € 

referents al subministrament d’aigua del Complex Aquàtic  detallades en l'annex 
adjunt a l'expedient que no van poder comptabilitzar-se en el Pressupost del Patronat 
Municipal d’Esports corresponent, i procedir a la seva incorporació en el Pressupost 
d'enguany, de conformitat amb el que disposen els Articles 26.2 c) i 60.2 del R.D. 
500/90, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el Capítol 1er. del Títol 6è. de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos 

. 
El dictamen és aprovat amb 17 vots a favor (9 CiU, 6 PSC i 2 PP), 3 vots negatius (2 
CUP i 1 ICV-EUIA) i 1 abstenció (ERC)  
 
El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz explica que es traca de reconèixer factures per 
subministrament d’aigua de l’any 2011. S’ha de reconeixer la despesa  per poder 
pagar-les. 
 
Pep Quelart (ERC) diu que és impossible d’entendre que ara surtin factures del 2011 
de les que no es tenia constància, això demostra un descontrol, demana que es sigui 
més amatent, aquest reconeixement s’hauria d’haver fet quan tocava. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA)  es mostra contrari a aquest dictamen i indica que la 
gestió del servei del complex aquàtic la porta a terme  una concessionària privada, 
que existeix un conveni perquè l’Ajuntament assumeixi el cost de l’aigua i el seu grup 
no hi està d’acord. 
 
Montserrat Blasco (PP) anuncia el seu vot favorable i demana que es faci més 
control per part de l’juntament. No pot ser que arribin factures endarrerides. 
 
Xavier Navarro, (CUP) avança el seu vot negatiu. Amb l’aparició d’aquests factures 
entenen que no tota la culpa és de l’Ajuntament. El complex aqüatic està gestionat 
per una empresa privada amb dificultats i per tant el que el conveni visualitza es 
que s’està subvencionant les pèrdues d’una empresa privada.  
  
Ramon Zaballa (PSC) anuncia el vot favorable i diu que agrairia que des de l’equip de 
govern es donin a qui pertoqui les instruccions perquè aquestes situacions no tornin a 
passar, encara que només sigui per preservar la bona imatge del departament 
d’Intervenció que s’ha guanyat amb la seva trajectòria de rigor i professionalitat.  
 
Emilia Torres (CIUI), explica que no es tracta de subvencionar una empresa privada; 
el conveni es va signar per establir una viabilitat econòmica per a la concessió 
ajustant els costos. La legislació permet bonificacions als ajuntaments en el cànon 
d’aigua per alguns conceptes, així el Patronat d’Esports satisfà els rebuts a l’Empresa 
d’Aigües i la concessionària del complex aqüàtic paga el mateix import al Patronat. La 
concessionària està gestionant indirectament la prestació d’un servei públic i les 
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tarifes aplicades, pel volum d’aigua consumida, son les d’empresa de gran consum, 
així sense bonificació l’any passat s’haurien pagat 53.000 € i les factutes, amb la 
tarifa bonificada han pujat 35.000 € però es tracta d’un servei públic on la major part 
de l’aigua es destina a les piscines, rec de les platges,etc.  
Recorda la sra. Torres que el conveni es va aprovar en el Patronat d’Esports per 
unanimitat, tot i algunes reticències inicials per part d’algú. 
 
Intervé l’interventor municipal, Antoni Peiret per deixar constància que en cap 
moment ni l’Interventor ni cap treballador del departament d’Intervenció van tenir 
constància de l’existència de les factures. L’empresa deutora no les va presentar al 
registre general de l’Ajuntament ni en va donar constància a Intervenció, sinó a un 
altre lloc, es tracta d’una deficient previsió tècnica no imputable a Intervenció. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) diu que és veritat que es va posar de manifest això en el 
Patronat, però que avui es dona una altra explicació del tema i el resultat és que 
l’Empresa d’Aigües, que és municipal cobra menys diners dels que hauria de cobrar 
d’una empresa privada. 
 
Xavier Navarro (CUP) posa de manifest que per aquest servei fa dos anys es pagava 
uns 50.000 € i ara se li fa una bonificació de 18.000 €. Aquesta empresa es troba en 
un tram de tarifes de gran consumidor, tot i ser cert que està gestionant un servei 
públic, entén que se l’està afavorint. 
 
L’alcalde Pere Regull recorda que el Complex Aqüàtic és un servei públic de gestió 
indirecta i que s’està donant serveis als ciutadans a un cost per sota del que costen 
els mateixos serveis en un lloc privat. 
 
 
V. FUNDACIÓ F.M. 
 
Es proposa l’acord següent: 
 

Atès que s’estima convenient que es posi en funcionament a Vilafranca del 
Penedès una nova entitat de gestió de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, 
amb funcions relacionades amb la promoció i difusió de la festa, la cerca i la gestió 
de patrocinis, ajuts i mecenatges i amb la gestió econòmica d’una festa que està 
oficialment classificada com a festa patrimonial d’interès nacional. 

Atès que es considera adient la creació d’una fundació subjecta a les 
previsions del títol III del llibre tercer del Codi civil de Catalunya. D’acord amb 
l’article  331-2.2 del Codi, es tractarà d’una fundació del sector públic de 
l’Administració Local de Catalunya. 

Atès que la fundació és compatible amb el sistema tradicional 
d’administradors i d’administradores de la Festa Major que nomena anualment el 
Ple, i també amb el vigent Consell de la Festa Major. 

Atès que serà fundador l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
conjuntament amb persones vinculades als balls, falcons, colles castelleres i 
coordinadora de grallers de la Festa Major. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca aportarà a la dotació inicial de la nova 
fundació la concessió administrativa de l’ús privatiu, per un termini de cinquanta 
anys, de l’equipament denominat Casa de la Festa Major, situat a la cantonada del 
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carrer Muralla dels Vallets amb la plaça de la Vall del Castell, de Vilafranca del 
Penedès, concessió que segons informe-valoració dels serveis tècnics municipals té 
un valor que es xifra en 288.817,92 euros. 

Atès que les persones físiques cofundadores, un total de 21, aportaran a la 
fundació la quantitat en efectiu de 10 euros cadascuna, la qual cosa totalitza la 
quantitat en diners de 210 euros. 

Atès que s’ha elaborat una proposta d’estatuts adequada a la legislació 
aplicable i, quant a la composició inicial del Patronat, la presidència i la 
vicepresidència corresponen a l’alcalde i a un  tinent d’alcalde, i entre 6 i 8 patrons 
més han de ser designats pel Ple municipal. 

Atès que d’acord amb la llei s’ha elaborat un projecte de viabilitat econòmica 
dels dos primers anys de la fundació i de les activitats previstes, el qual serà 
presentat a la Generalitat. 
 

Vistos els informes emesos, s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment la constitució d’una nova fundació denominada 

Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès. L’Ajuntament de Vilafranca tindrà 
la consideració de fundador, juntament amb les persones físiques següents, totes 
elles legalment de nacionalitat espanyola i les dades de les quals consten a 
l’expedient, proposades pels balls, falcons, colles castelleres i coordinadora de 
grallers:  
- Miquel Alsina i Pla, (proposat per Amics del Drac de Vilafranca). 
- Fèlix Mach i Guardiet (proposat pel Ball de Diables de Vilafranca). 
- Jordi Mercader i Martí (proposat pel Ball d’en Serrallonga de Vilafranca). 
- Fèlix Mascaró i Palau (proposat pel Ball de l’Àliga de Vilafranca) 
- Roger Santacana i Almirall (proposat pels Geganters de Vilafranca). 
- Montserrat Carrillo i Alamillo (proposada pel Ball de Nans de Vilafranca). 
- Jordi Benach i Forns (proposat pel Ball de Capgrossos de Vilafranca). 
- Sara Orozco i Navarro (proposada pel Ball de Cotonines de Vilafranca). 
- Laia Giralt i Dolorea (proposada pel Ball de Panderetes de Vilafranca). 
- Sergi Admetlla i Marimon (proposat pel Ball de Pastorets de Vilafranca). 
- Marta Rovira i Gibert (proposada pel Ball de Cercolets de Vilafranca). 
- Xavier Susín i Ballesteros (proposat pel Ball Pla de Vilafranca). 
- Luis-Miguel Rodríguez i Guillén (proposat pel Ball de Figuetaires de Vilafranca). 
- Martí Giralt i Carbó (proposat pel Ball de Bastoners de Vilafranca). 
- Jonathan Moreno i Molina (proposat pel Ball de Panderos de Vilafranca). 
- Jordi Albornà i Guzman (proposat pel Ball de les Gitanes de Vilafranca). 
- Raimon Santó i Raventós (proposat per la Colla de Falcons de Vilafranca). 
- Jaume Rovira i Vaqués (proposat per la Colla castellera Xicolts de Vilafranca) 
- Josep Cabré i Tugas (proposat per la Colla castellera Castellers de Vilafranca). 
- Manel Castro i Gil (proposat pel Ball de la Moixiganga de Vilafranca). 
- Jordi Mestre i Qué (proposat per la Coordinadora de Grallers de Vilafranca). 

Cadascuna de les persones esmentades aportarà a la dotació inicial de la 
fundació la quantitat de 10 euros. 

 S’aproven també inicialment els estatuts de la Fundació, comprensius de 34 
articles, que consten a l’expedient. 

2. S’aprova inicialment atorgar directament a la nova Fundació Festa Major 
de Vilafranca del Penedès, d’acord amb l’article 93 de la Llei estatal 33/2003, de 
patrimoni de les administracions públiques, i amb els articles 59 i següents del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, la concessió administrativa amb facultats 
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d’ús exclusiu pel termini de cinquanta anys de la casa de la Festa Major situada a la 
cantonada del carrer Muralla dels Vallets amb la plaça de la Vall del Castell. 
 La finca ocupa 244 m2 de sòl, i té una superfície construïda de 305 m2 (244 m2 
en planta baixa i 61 m2 en soterrani). Es tracta de tres finques registrals inscrites 
al Registre de la Propietat que van ser adquirides l’any 1911 per a construir l’antic 
Mercat de Gallines i Menuts: amb el número 5068, al volum 283, llibre 181, foli 
231; amb el número 248, al volum 13, llibre 6, foli 245; i amb el número 3161, al 
volum 125, llibre 85, foli 25. 

Es valora la concessió esmentada en 288.817,92 €, i aquesta concessió 
constarà com aportació de l’Ajuntament de Vilafranca a la dotació inicial de la nova 
fundació. 

3. Sotmetre l’expedient complet al tràmit d’informació pública pel termini de 
trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, i en el tauler 
d’anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-se al�legacions o 
reclamacions. Si no n’hi haguessin, la constitució de la nova fundació, els seus 
estatuts i l’aportació municipal a la dotació s’entendrien aprovades definitivament 
sense necessitat d’un nou acord exprés, i es procediria a la seva publicació legal.  

4. A banda de la condició de president del Patronat de la nova Fundació que 
correspon a l’alcalde, i de la de vicepresident que tindrà el tinent o la tinenta 
d’alcalde que l’alcalde designi, el Ple ha de nomenar entre sis i vuit patrons, 
nomenament que es portarà a terme en una sessió plenària propera i que es farà 
constar en la carta fundacional. 
 5. Resta facultat l’alcalde, una vegada adoptats definitivament els acords 
anteriors, per a la seva execució, i especialment per atorgar en nom de 
l’Ajuntament de Vilafranca la carta fundacional. 
 
Aquest acord és adoptat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz comenta que es tracta d’aprovar la constitució d’una nova fundació 
llargament reivindicada pels administradors, es la culminació dels treballs entre 
l’Ajuntament i la comissió de finançament de la F.M.. La fundació permetrà un 
millor finançament i l’obtenció de recursos i beneficis, es podrà facilitar el 
mecenatge i farà més atractives les aportacions per a les empreses. Es d’agrair la 
tasca conjunta del Consell, la  comissió de finançament, els administradors 
d’enguany i els balls de la Festa Major. 
Juntament amb l’Ajuntament de Vilafranca, seran també co-fundadores 21 
persones designades per cada un dels balls, falcons, colles castelleres i 
coordinadora de grallers.  
La fundació disposarà d’un patrimoni inicial consistent en l’us exclussiu pel termini 
de 50 anys de la Casa de la Festa Major. Els càrrecs seran gratuïts. El Servei de 
Cultura facilitarà la gestió de la festa major als administradors  i serà el patronat 
que s’haurà de nomenar posteriorment qui vetllarà per la part econòmica de la 
festa i qui haurà de presentar el resultat econòmic al Ple Municipal. La gestió i 
organització de la celebració de la festa major serà dels administradors   
En un proper ple s’haurà de nomenar un representant de cada grup municipal com 
a patrons de la fundació, així s’espera cobrir  les espectatives demanades des de fa 
temps sobre la festa major.  
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Pep Quelart (ERC) es manifesta content per aquesta aprovació, era un tema del que 
se’n parlava féia temps, i que convenia donar una solució econòmica a la festa 
major. Espera que la proposta vagi bé i que en surti beneficiat el vessant econòmic 
de la Festa Major, es mostra content que s’hagi incorporat una esmena als estatuts 
proposada per ERC. 
 
Bernat Villarroya (ICV_EUIA), diu que és positiu cercar fórmules que permetin un 
millor i més estable finançament de la festa major, que s’alliberi als administradors 
d’aquesta tasca i que les empreses tinguin un tracte més beneficiós respecte a les 
aportacions. Finalment valora positivament el compromís adquirit pels balls i 
administradors. 
 
Josep Ramon (PP) valora també positivament el tracte que rebran les empreses en 
les seves aportacions. Comenta la possibilitat de fer aportacions en el període 
d’exposició pública. Indica que s’han de clarificar les competències que tindran els 
diferents estaments, Consell, administradors, etc.   
 
Llorenç Casanova (CUP) valora positivament la creació de la fundació, diu que 
obeeix a necessitats històriques, permetrà alliberar als administradors de la tasca 
per d’aconseguir mecenatges per a les aportacions econòmiques i permetrà que els 
administradors gestionin la celebració.  
Anuncia l’aportació d’al.legacions que faran arribar per escrit: 1.- La introducció de 
la figura del gerent que tiri del carro i pugui aconseguir més recursos. 
2.- Assegurar la màxima transparència en els comptes, que siguin visibles per a la 
població. 
3.- Limitar el període del mandat dels patrons, per garantir l’aspecte democràtic 
Felicita el Consell, Comissió de finançament, als balls i administradors de la Festa 
Major  per la designació de Vilafranca com a capital de la cultura catalana. 
 
Jordi Solà (PSC) anuncia el vot positiu al dictamen. Diu que es regularitza la 
situació de molts anys. Els administradors de cada any suportaven problemes 
econòmics, per fi s’ha portat a terme. Agrair als administradors del 2012 i a tots els 
balls l’interès de tirar endavant la fundació, considera que el Consell de la Festa 
Major ha actuat correctament i tothom s’hi ha implicat. A partir d’ara cada òrgan ha 
de tenir clares les seves funcions, l’administració, el Consell i la fundació. La 
fundació també suplirà la possible mancança de lligam que fins ara existia entre les 
administracions  de les festes majors, també facilitarà els ajuts i mecenatges a llarg 
termini. Diu que si calgués presentarian al.legacions en la fase d’exposició pública i  
desitja molts èxits a la nova entitat.  
 
 
VI CONSELL DE LA FESTA MAJOR 
 
Es presenta el dictamen següent: 
 

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 
28 de febrer de 2012, va aprovar unes modificacions en el Reglament del Consell 
de la Festa Major de Vilafranca del Penedès (òrgan de participació sectorial).  

Es va sotmetre l’expedient i el Reglament modificat al tràmit d’informació 
pública pel termini de vint dies hàbils des de l’endemà de la seva publicació al 
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Butlletí Oficial de la Província (ref. 681588, de 13 de març de 2012), i durant 
aquest termini d’exposició pública s’ha presentat una al�legació per part del Grup 
Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-
EUiA). 

Atès que l’al�legació presentada per ICV-EUiA fa referència a l’article 16 del 
nou Reglament del Consell de la Festa Major de Vilafranca el Penedès, que, segons 
argumenten, seria contradictori amb l’article 4 del Protocol de la Festa Major, cosa 
que podria generar algun problema a l’hora d’interpretar el nou Reglament del 
Consell, i també el Protocol. 

Atès que s’ha estudiat i valorat l’al�legació presentada i vist l’informe del 
Servei de Cultura, obrant a l’expedient, s’estima adient modificar el redactat del 
precepte esmentat. 
 

S’ACORDA: 
1. Estimar íntegrament l’al�legació presentada pel Grup Municipal d’Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), i disposar que 
l’article 16 quedarà redactat en els termes següents:  

ART. 16è.-  Els acords del Consell sobre les propostes de modificació del 
Protocol de la Festa Major hauran de ser debatuts i ratificats en el sí del Ple 
municipal. 
  2. Aprovar definitivament el nou Reglament del Consell de la Festa Major de 
Vilafranca del Penedès, introduint la modificació del seu article 16 en els termes que 
s’han transcrit. 

3. Publicar el text íntegre del nou Reglament del Consell de la Festa Major de 
Vilafranca del Penedès, aprovat, en forma legal.  
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat 
 
El regidor Raimon Gusi explica que es tracta de recollir una al.legació d’ICV-EUIA, 
que ja va ser tractada en la Comissió Informativa. No solament s’accepta 
l’al.legació sinó que s’aprova definitivament el reglament del Consell de la Festa 
Major  
 
Pep Quelart (ERC)  anuncia el vot favorable d’ERC, que veu adequada la inclusió de 
l’al.legació en el reglament del Consell. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) explica que van presentar l’al.legació perquè el 
Reglament no es contradigués amb el Protocol de la Festa Major. 
 
Montserrat Blasco (PP) es mostra favorable a l’ acord però demana que s’apliqui el 
protocol del Consell i abans d’elevar al Ple les modificacions del Protocol es passin 
per la Junta de Portaveus que decidiria la conveniència de que anés al ple. 
Considera que només els temes substancials serien els que haurien d’anar al Ple, 
com ara la modificació del text del Protocol. 
 
Raimon Gusi (CiU) contesta que anirien al Ple els temes substancials, com el que 
s’aproven avui, els temes no substancials del dia a dia seguirien el tractament de 
les sessions informatives. 
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Jordi Solà (PSC) anuncia el vot favorable del seu grup. Mostra la seva conformitat  
manifestant que es tracta d’una millora del reglament. 
 
 
VII ASSOCIACIÓ RESSÓ 
 
Es presenta la proposta d’acord següent: 
 

El 13 de març de 2012 es va constituir una Associació denominada 
ASSOCIACIÓ RESSÒ VILAFRANCA (Recursos Socials Solidaris), i es van aprovar els 
Estatuts que regeixen dita Associació, segons es desprèn de l’Acta fundacional, que 
consta a l’expedient.  

Atès que l’objecte social de l’Associació RESSÒ VILAFRANCA (Recursos 
Socials Solidaris) és optimitzar els serveis i unificar els esforços de les entitats de 
Vilafranca del Penedès, integrants d’aquesta Associació i que col�laboren en 
diferents projectes, per donar cobertura a les necessitats bàsiques de la població 
amb dificultats socioeconòmiques de la Comarca de l’Alt Penedès, especialment la 
població de Vilafranca, així com endegar i col�laborar en projectes per a fer front, 
en la mesura del possible, a les necessitats bàsiques de les persones amb 
dificultats, i singularment gestionar el projecte “Rebost Solidari”. 
  Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està interessat en formar 
part de l’Associació RESSÒ VILAFRANCA (Recursos Socials Solidaris), amb la qual té 
signat un conveni de cessió gratuïta d’ús d’un local de la seva propietat, per portar 
a terme el Projecte del Rebost Solidari. 
 

S’ACORDA: 
1.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 

l’Associació RESSÒ VILAFRANCA (Recursos Socials Solidaris), per poder formar part 
com a membre d’aquesta Associació, ja que aquest Ajuntament està interessat en 
les seves finalitats, que ja s’han detallat anteriorment.  

2.- Nomenar la tinenta d’alcalde responsable de l’Àrea de Serveis a les 
Persones, Senyora Ramona Suriol i Saumell, perquè sigui la persona que representi 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tots els actes de l’Associació RESSÒ 
VILAFRANCA (Recursos Socials Solidaris), 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. 

3.- Facultar la mateixa regidora, Sra. Ramona Suriol i Saumell, perquè en 
nom i representació de l’Ajuntament elevi a públic els acords anteriors i realitzi tots 
aquells altres actes que siguin necessaris. 
 
Aquest acord s’ha adoptat amb 18 vots a favor (CiU, PSC, PP I ICV-EUIA) i 3 
abstencions (CUP i ERC). 
 
Ramona Suriol (CIU) explica que es tracta de l’adhessió de l’Ajuntament a la 
Associació Ressò que és la que gestionarà el “Rebost Soldari”, impulsat per 
l’Ajuntament des de Serveis Socials. L’associació serà la que distribuirà els 
aliments, però des de Serveis Socials  es portarà la tasca tècnica. 
 
Pep Quelart (ERC) pregunta perquè Càritas no forma part de Ressó. Li sembla molt 
bé el servei garantint els àpats, però té dubtes sobre el funcionament, diu que no 
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s’ha tingut en compte alguna proposta seva. Càritas donava el servei prou be fins 
ara  però no formarà part del projecte, només actuarà fora de Vilafranca, sembla 
que s’hagi desdoblat el servei. Anuncia la seva abstenció perquè creu que no ha 
començat bé el tema. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) votarà positivament la proposta, diu que és important 
garantir els aliments bàsics a persones que passen dificultats, troba bé que 
l’Ajuntament  passi de subvencionadora a formar part del projecte juntament amb 
altres entitats, diu que seria bo que Càritas en formés part també i que espera que 
finalment així sigui. 
 
Montserrat Blasco (PP) anuncia el vot positiu del seu grup i considera positiva la 
formula perquè hi ha entitats amb voluntariat, demana que l’Ajuntament controli el 
funcionament i demana que si existeix un reglament del funcionament se’ls faci 
arribar. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra a favor de l’existència del Rebost per fer front a les 
necessitats alimentàries existents, on les persones interessades es puguin dirigir, 
però considera que els estatuts no són massa concrets en el funcionament, demana 
que l’ajuntament controli el tema i tem que aquesta fórmula sigui l’inici per 
externalitzar altres serveis municipals. Creu que l’Ajuntament hauria d’encapçalar el 
projecte, per això, el seu grup s’abstindrà. 
 
Montserrat Arroyo (PSC) anuncia el vot favorable del seu grup. Indica que aquestes 
iniciatives són necessàries per a suplir necessitats socioeconòmiques de les 
persones amb necessitades. Pregunta si des del govern municipal es por negociar 
que Càritas formi part del projecte; demana la incidència que aquesta nova tasca 
tindrà per als treballadors de Serveis Socials municipals. 
 
La regidora de Serveis Socials, Ramona Suriol. contesta que fins ara mateix, Càritas 
distribuïa aliments a unes 500 famílies, la gran majoria de les quals hi anaven 
derivades des de Serveis Socials de l’Ajuntament. Incideix en què seria òptim que 
tots els agents socials que treballen a la vila en la distribució d’aliments per les 
persones necessitades ho fessin conjuntament, també Creu Roja i Càritas. Sembla 
que aquesta està cercant una solució per a poder-hi participar. És elogiable la feina 
feta per Càritas, però les aportacions del Fons Socials Europeu són cada vegada 
més minses i es trobaven amb mancances d’alguns aliments  bàsics. Ara podrem 
obtenir aliments frescos i congelats del Banc d’Aliments de Barcelona i s’està 
treballant per a l’obtenció d’excedents o aliments a baix preu de les empreses 
alimentàries de Vilafranca. El procés ha estat llarg però finalment esperem que tot 
funcioni bé. Respon a la sra. Blasco que ja els han enviat els estatuts..  
 
Josep Ramon (PP) indica que efectivament han rebut els estatuts, però el que volen 
és saber com es dona la prestació i a qui es dona. Reitera la demanda de que siguin 
els Serveis Socials de l’Ajuntament  els que controlin la prestació del servei.  
 
La sra. Suriol ratifica que serà Serveis Socials de l’Ajuntament qui portarà el control 
i canalitzarà les demandes de les diferents entitats. Els estatuts ja recullen 
clarament que serà Serveis Socials de l’Ajuntament qui remetrà les persones 
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interessades al Rebost i d’altra banda si alguna entitat detecta una necessitat, 
decantarà la persona interessada  a Serveis Socials.  
 
Montserrat Arroyo (PSC) pregunta si existirà copagament, com s’havia dit 
inicialment. 
 
Ramona Suriol (CIU) respon que inicialment s’havia parlat d’un pagament simbòlic. 
Tenen coneixement que al Banc d’Aliments de Girona, del qual en formen part 
Càritas i Creu Roja existeix, no tant per la qüestió económica, sinó perquè els 
interessats donin valor a l’ajuda. 
 
Pep Quelart (ERC) entén que no es tracta d’un nou servei sinó que fins ara el 
donava Càritas, que és l’iniciadora i a partir d’ara serà l’Ajuntament juntament amb 
altres entitats que ho faran; es mostra favorable al copagament amb les famílies 
que hi puguin respondre.      
 
 
XVIII.- MOCIÓ DACIÓ EN PAGAMENT I TRIBUTS MUNICIPALS 
 
En aquest moment es tracta el punt núm. 18 de l’Ordre del Dia en atenció a la 
Síndica, Glòria Valeri, promotora de la iniciativa i present a la sala per haver 
intervingut en aquest Ple en la presentació de la seva memòria anual.  
 
Aquesta moció ha estat presentada pels grups municipals d’ICV-EUIA, CUP, ERC i 
PSC i te el redactat següent: 

 
Vista la moció presentada pels grups d’ICV-EUiA, CUP i ERC instant al govern 

de l’estat a modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en 
pagament i adoptar les mesures necesàries per evitar els desnonaments per motius 
econòmics i garantir el dret a l’habitatge, aprovada pel ple municipal en data 22 de 
febrer de 2011, en la que s’exposa la problemàtica de les persones en risc 
d’exclusió social per aquestes circumstàncies, 

Vist el suggeriment tramés per la Síndica de Greuges de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès a tots els grups municipals en data 5 de març de 2012, per 
tal que és reguli la no tributació en l’IIVTNU en situacions de risc d’exclusió social 
relacionades amb la pèrdua de l’habitatge habitual, 

Vistes les demandes en el mateix sentit expressades per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, 
 

S’acorda: 
“Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 

núm. 29 reguladora de l’Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana en el sentit d'afegir un nou apartat (3.bis) a l’article 1, amb la 
redacció següent: 

“3 bis.- No estan sotmesos a tributació per aquest impost els supòsits de 
dació en pagament de deutes amb garantia hipotecària i les adjudicacions com a 
conseqüència de procediments d'execució hipotecària, ja siguin de caràcter judicial 
o privat, que realitzin les persones físiques que estiguin en situació de risc 
d'exclusió social respecte del seu habitatge habitual.” 
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Segon.-  Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la 
Corporació durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província, així com en un diari de gran difusió en la província. 
En aquest període els interessats podran examinar l'expedient i presentar les 
reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat 
cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot 
seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre 
de la modificació aprovada, que entrarà en vigor el dia de la seva publicació i regirà 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 

Tercer.-  Notificar el present acord a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, 
amb la finalitat que en tingui coneixement i als efectes oportuns. 

Quart.-  Comunicar el present acord a la Sindica de Greuges de 
Vilafranca del Penedès i a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. 
 
La moció és aprovada per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) explica que la moció ve determinada per la iniciativa 
de la Síndica que esmenta la moció. El paper de les entitats financeres no és 
exemplar, no es responsabilitzen de res; no només fan fora els titulars dels pisos, 
sinó que el deute amb les entitats continua. Això també ha estat denunciat, per 
diferents plataformes i també per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de 
Vilafranca. En la moció es demana que quan hi ha una família que entrega el pis a 
l’entitat financera  no es carregui amb l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, que dificulta encara més l’acord amb l’entitat 
bancària; comenta que altres ajuntaments ho han acceptat. diu que fa temps que la 
Síndica va proposar el tema i que ja se n’havia parlat en comissions informatives i 
en la Comissió Especial de Comptes i  finalment es presenta una nova proposta en 
forma de moció. 
 
Pep Quelart (ERC) diu que aquest impost grava el gaudi del pis, si no es gaudeix 
del be és lògic que no es pagui l’impost perquè evidentment només es proposa 
l’exempció  en els casos que es perdi el pis, es tracta de modificar l’ordenança. 
    
Llorenç Casanova (CUP) diu que això no és només una demanda de la Síndica, es 
tracta de justícia social, el sistema exclou les persones de difícil sortida 
socioeconómica, si es troba sense feina i a sobre es queda sense pis, entren en una 
dinàmica de difícil sortida i a més han de pagar la hipoteca i l’impost. En altres 
països existeix la no tributació per dació en pagament però ni el goven del PSOE ni 
el del PP s’han enfrontat al sistema financerç per aplicar aquest concepte dient 
segurament que s’incrementaria el tipus d’interès; creu que és una excusa per no 
acceptar la dació en pagament. Demana que l’Ajuntament de Vilafranca sigui 
valent, demostri una sensibilitat social i no gravi encara més a les persones que es 
trobin en aquestes situacions de precariatet. Que l’Ajuntament accepti aquesta 
proposta que es fa des de diferents grups municipals.  
 
Francisco Romero (PSC) demana que es prengui consciència de la realitat que 
afecta a moltes famílies que l’Ajuntament entenguii la situació, s’aprovi inicialment i 
estudii com s’aplicaria . 
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El regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz informa que tot i que CiU havia preparat una 
esmena a la moció, finalment no la presenten, el sentit de l’esmena anava en 
sintonia amb un informe emès per l’Interventor de l’Ajuntament que posava de 
manifest la impossibilitat que els ajuntaments establissin cap reducció, bonificació 
ni exempció en els seus tributs. L’ajuntament no pot regular una llei que és estatal 
per tant no podem atorgar cap bonificació perquè legalment no és possible, per 
tant, diu, si l’aprovéssim no seria aplicable; malgrat això, al tractar-se d’una 
aprovació inicial, no presentarem l’esmena i votarem a favor. En tot cas cercarem 
un mecanisme, com ja han fet altres ajuntaments perquè, tot complint la legalitat, 
facilitem que les persones que estiguin en aquesta situació  no hagin de fer front a 
aquest pagament. 
 
 Josep Ramon (PP) donarà suport a la moció, la situació és difícil i injusta per les 
persones que es troben en aquesta situació. D’altra banda recorda a la CUP que 
precisament ha estat el PP qui va dictar el D.L 6/2012 que, si bé no preveia aquesta 
exempció, si que regulava alguns aspectes per les persones que es trobaven davant 
una situació d’embargament hipotecari . 
 
 
VIII.- CANVIS DE REPRESENTANTS 
 
Es llegeix el dictamen següent: 
 

Modificar parcialment, a instàncies del grup municipal Socialista, els acords 
municipals sobre representants a la fundació Amàlia Soler i al Consorci Sociosanitari 
de Vilafranca del Penedès. En el cas del Patronat de la fundació Amàlia Soler cessa 
Teresa Terrades i Pons, i en el del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès 
Foix Sogas i Casanova. En els dos supòsits es nomena nova representant, a 
proposta del grup Socialista, a Lourdes Sánchez i Lopez. 
 
S’aprova per unanimitat el dictamen. 
 
Ramon Zaballa (PSC) dona les gràcies a les persones cessants i a la Sra. Lourdes 
Sànchez que assegura sabrà, amb la  seva sensibilitat, fer les aportacions 
necessàries tant a la fundació com al consorci.  
  
L’alcalde i també president de la Fundació Amalia Soler agraeix a les persones que 
cessen els esforços esmerçats en aquestes entitats i també dóna la benvinguda a la 
senyora Lourdes Sànchez. 
 
 
IX.- MOCIÓ BALES DE GOMA 
 
Es proposa l’aprovació de la següent moció, presentada pel grup municipal de la 
CUP. ERC encapçala també la moció: 
 

Els Països Catalans són dels pocs indrets europeus on la policia utilitza bales 
de goma en manifestacions i esdeveniments públics. 

La dotació de projectils de goma dels Mossos d’Esquadra, d’un pes de 90gr. i 
capaços d’arribar a una velocitat de més de 200m/s (més de 720 km/hora) són 
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considerats pel protocol tècnic intern com a armes “less-letal”, és a dir, “menys 
letals”. L’evidència però, demostra que poden causar danys permanents als òrgans 
vitals i, a més, són difícilment controlables. 

Limitant-nos a un sol exemple, i deixant de banda altres tipus de lesions, a 
l’estat espanyol són 23 les persones que han perdut un ull des de 1990 fins avui, a 
causa d’aquests projectils. Per tant, el terme “menys letal” ha de ser definitivament 
considerat inadequat perquè, donat el potencial destructiu d’aquestes armes, no 
garanteix la seguretat dels ciutadans, sinó que esdevé un risc. 

Fa sols dos anys a la ciutat de Barcelona tres nois van perdre l’ull a causa de 
l’impacte d’una bala de goma. Un altre va estar ingressat a la UCI durant una 
setmana, amb un traumatisme cardiopulmonar, tement per la seva vida. El juliol 
d’aquest any passat un altre noi va perdre l’ull dret. A aquests casos s’hi afegeixen 
ferits greus en diferents parts del cos – pit, mandíbula, orella, cames, etc –, fet que 
ens porta a la conclusió que cada vegada que es disparen aquestes les bales de 
goma causen afectats greus. 

 
Per tot això s’adopten els ACORDS següents: 

1.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Pendès demana l’abolició de l’ús de bales de 
goma, tal i com a succeït en altres països europeus. 

2.-  Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als diversos 
grups parlamentaris que conformen l’actual Parlament de Catalunya i al col�lectiu 
promotor de la iniciativa Stop Bales de Goma! 
 
S’ha adoptat l’acord amb 19 vots a favor (CiU. PSC, CUP, ICV-EUIA I ERC) i 2 vots 
negatius (PP). 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que encara que les bales de goma no es considerin letals, 
causen ferides greus. Al País Basc una persona va perdre la vida i a Vilafranca una 
altra va patir ferides greus. Aquest estri quasi no s’utilitza a Europa, demana que es 
retirin perquè sembla que s’utilitza per provocar por i no pas per garantir la 
seguretat.  
 
Pep Quelart (ERC) comenta que es tracta d’un material que quasi només és utilitzat 
en països subdesenvolupats. Des que vam deixar la dictaduta s’han canviat alguns 
òrgans. Catalunya mereixeria una nova reglamentació, amb una policia moderna i 
eficaç  i si s’ha d’utilitzar la força per garantir la seguretat, que sigui amb 
instruments que no causin danys indiscriminadament. Crèiem que aquest sistema 
està injustificat i per tant trobem justificada la moció, s’ha de garantir la 
presumpció d’innocència i suprimir els instruments que han demostrat poca 
eficàcia. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA), votarà a favor de la moció; indica que el Parlament 
ha fet un estudi per eliminar aquest tipus d’armes. 
 
Josep Ramon (PP) diu que en els aldarulls  s’ha de tenir una proporció amb els 
mitjans utilitzats pels mossos o la Policia en  les situacions de risc per a les 
persones o immobles. En la vaga general, el 99% dels participants es manifestaven 
pacíficament però va haver-hi una minoria violenta que va atemptar contra 
persones i immobles. Les pilotes s’han d’utilitzar en situacions que siguin 
necessàries i proporcionades. Si les directrius per utilitzar-les són abusives que es 
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posi en coneixement de la justícia, això ja va succeir en els fets del 15-M a la Pl. de 
Catalunya. Ha d’esser l’autoritat qui doni l’ordre per a la seva utilització. 
 
Ramon Zaballa (PSC) considera que les policies i en concret els Mossos d’Esquadra 
tenen capacitat operativa suficient per mantenir la seguretat i l’ordre sense utilitzar 
les pilotes de goma.  
 
Joan Manel Montfort (CiU) comenta que a Europa hi ha algun país en què s’estan 
utilitzan, però s’està estudiant també la seva substitució. Informa que la Policia 
Local no disposa d’aquests instruments i que en altres policies i en el cas dels 
Mossos d’Esquadra només les utiitzen  les  unitats especialitzades en situacions de 
greu risc per a dispersar la violència. A la nostra comarca no s’han utilitzat mai però 
és cert que en algun punt han causat lesions greus. Per això, CiU hi votarà a favor.   
 
 
X.- MOCIÓ AMNISTIA FISCAL 
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP, es encapçalada també 
pel grup municipal d’ERC 
 

Recentment el govern espanyol ha decidit posar en marxa un procés 
d’amnistia fiscal a les rendes no declarades per tal que siguin regularitzades. 
Aquest procés anomenat “Programa especial de regularización de activos ocultos” 
vigent fins al proper 30 de novembre, significa que el govern espanyol perdonarà 
les responsabilitats fiscals i de presó a aquells/es que durant els darrers 5 anys han 
evadit els seus diners als anomenats paradisos fiscals, amb la intenció de no pagar 
impostos a l’estat espanyol per benefici personal. 

Aquesta amnistia fiscal suposa que dels diners defraudats i no declarats, 
només s’haurà de tributar un 10% del total d’aquest import i el 8 % en el cas dels 
dividends de societats a paradisos fiscals. Tenint en compte que els i les 
treballadores, pel seu treball paguen anualment des d’un 20% fins a un 45% dels 
seus ingressos, el missatge del govern espanyol és clar: és més rendible delinquir i 
no declarar els ingressos. 

Tothom que té nòmina, així com les societats, estan subjecte a uns impostos 
que varien depenent dels seus ingressos i beneficis. Aquests impostos, coneguts 
com a rendes de treball, són els que cada any milers de persones dels Països 
Catalans paguen. 

El frau fiscal a Catalunya està valorat en 16.000 milions d’euros, l’equivalent 
a l’espoli fiscal que sofreix Catalunya vers l’Estat espanyol i cinc vegades l’import de 
les retallades del pressupost de la Generalitat del 2011. 

Al nostre país i al país veí són nombrosos els casos d’esportistes d’elit o 
persones amb grans ingressos, que per tal de no tributar, adquireixen nacionalitats 
estrangeres per poder blanquejar els seus ingressos i evadir els impostos. 

Entre els diners que vol fer aflorar el govern espanyol la majoria no tenen 
una justificació basada en la feina o rendiments del capitat i poden ser provinents 
d’actuacions il�legals (prostitució, tràfic de drogues, tràfic d’armes, etc). 

Atès que, mentre l’estat espanyol i el govern català retallen els pressupostos, 
perjudicant i reduint les prestacions de la ciutadania, es creen programes especials 
per exonerar als poderosos de les seves responsabilitats i demostren la connivència 
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del govern del PP amb els poderosos que desfalquen a l’estat i perjudiquen així, a 
tota la ciutadania. 

 Atès que, aquesta programa és un insult i una falta de respecte als milers de 
treballadors i treballadores que amb els seus impostos i el seu treball participen en 
els pressupostos de l’administració. 

 
Per tot això, s’acorda: 

• Demanar al parlament de Catalunya que aprovi una proposició no de llei per 
exigir al govern espanyol la retirada d’aquest programa i, a no aplicar 
l’amnistia fiscal per als defraudadors. 

• Que aquest Ajuntament es mostri públicament contrari al “Programa especial 
de regularización de activos ocultos”, per representar una injustícia i un 
greuge cap a la resta de treballadores i treballadors. 

• Que els serveis de comunicació municipal facin arribar aquesta moció i el 
resultat de la votació a tots els mitjans de comunicació locals i d’àmbit 
català, així com a la Federació de Municipis i l’Associació de Municipis de 
Catalunya. 

• Traslladar aquest acord al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 

 
Aquest acord és adoptat amb 19 vots afirmatius (CiU, PSC,  CUP, ERC i ICVEUA) i 
2 vots negatius (PP). 
 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que és important portar aquest tema al ple perquè és 
injust. Qui està aguantant el país són les persones i empreses que tributen 
regularment i d’altra banda es perdona un delicte de les que no tributen o 
evadeixen els seus diners a l’exterior, que ara pagarien només el 10% quan les 
persones i empreses estan tributant per molt mes. Això és afavorir els que més 
tenen. Es demana que retirin el decret. 
 
Pep Quelart (ERC) considera encertada la moció però manifesta que no sap si serà 
útil perquè s’està fent tard, hi ha fuga de capital a altres països. Per una banda el 
govern espanyol posarà penes a persones per delictes penals d’altra modalitat i per 
una altra s’amnistien els delinqüents de guant blanc. En altres llocs quan es vol 
lluitar contra les persones que evadeixen impostos s’incrementen les mesures 
contra els defraudadors, aquí sembla que es premiï amb una amnistia fiscal que a 
més no garanteix que es compleixin els objectius proposats. Es difícil recuperar el 
diner que ja ha anat a fora. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA), anuncia el vot favorable a la moció i diu que 
correspon al Govern Espanyol perseguir el frau fiscal i ells ja ho han denunciat a 
Madrid. No entén com un partit polític que no es presenta a les eleccions al 
Parlament Espanyol demani al Parlament Català que ho presenti al govern de 
l’Estat. Ho haurien de demanar directament com ICV-EUIA ja ho ha fet.  
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Montserrat Blasco (PP) diu que el seu grup votarà en de contra la moció, diu que no 
és la primera vegada que s’adopten mesures similars, es tracta d’una mesura 
excepcional, degut al moment que estem vivint, amb un dèficit del 8,5%. S’adopten 
aquestes mesures temporalment, perquè la economia submergida aflori, que qui 
tingui diners negres els porti als bancs; diu que és millor aquesta mesura que 
d’altres com l’augment d’altres impostos com l’IVA, diu que servirà de control fiscal 
per aquestes persones que han fet aquesta pràctica.  
 
Ramon Zaballa (PSC) denuncia que fa temps que el pes de la crisi econòmica i 
financera l’estem patint les classes treballadores, mentre que les classes més 
benestants mantenen el seu nivell de vida i alguns practiquen la evasió de capitals 
a paradisos fiscals. Encara que en governs anteriors s’hagin aplicat aquestes 
pràctiques, el nostre grup municipal és contrari a aquesta regularització, si el diner 
ha d’aflorar no pot ser que ho faci produint un greuge comparatiu de les persones 
que defrauden amb les persones que compleixen amb les seves obligacions fiscals, 
per tant donaran suport a la moció.  
 
Aureli Ruiz (CIU) anuncia que aquestes no són mesures que caiguin bé a la 
població, perquè de retruc pot haver-n’hi que trobi be defraudar però des de 
Vilafranca poca cosa podem fer perquè, tot i entenent que la CUP no tingui un altre 
estament per presentar aquesta qüestió, a Madrid aquest tema ja està votat i 
acabat.  
 
Llorenç Casanova (CUP) respon al representant del PP dient que per combatre el 
frau fiscal el que cal fer és posar més inspectors i pressionar perquè desapareguin 
els paradisos fiscals. Denúncia que tant el sr. Rajoy com altres dirigents europeus 
no pressionin perquè desapareguin els paradisos fiscals. Diu també que altres 
partits presenten mocions de temes que no són competències municipals però 
aquest tema indirectament repercuteix també als ciutadans vilafranquins. 
 
 
XI.- MOCIÓ SOBRE L’INCREMENT DE L’IBI 
 
Es presenta la moció següent per part del grup municipal de la CUP, la qual és 
encapçalada també pel grup municipal d’ICV-EUIA  
 

L’increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) del 10% que va aprovar el 
Consell de Ministres el passat 30 de desembre de 2011 en els municipis que no han 
actualitzat el seu valor cadastral abans del 2002, significa una nova despesa per les 
llars del municipi de Vilafranca, al qual cal sumar-hi l’increment del 3% ja previst 
en les ordenances fiscals de 2012. 

Aquesta decisió unilateral per part del govern de Madrid a mans del PP, el 
qual sempre es manifesta contrari a l’augment dels impostos durant el període 
electoral, significa una clara vulneració de l'autonomia local i en cap cas pot ser una 
mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que el món 
local i des d’aquest Ajuntament portem reivindicant des de fa dècades. Aquesta 
decisió del govern respon amb l'efecte contrari a les reivindicacions que hem estat 
duent a terme. Cal recordar, a més, que l’anterior govern de Madrid del PP va ser el 
responsable de l’eliminació generalitzada de l'impost sobre activitats econòmiques 
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(IAE), el qual va suposar una pèrdua d'autonomia fiscal i una disminució dels 
ingressos municipals. 

Ara, amb la correcció imposada pel govern estatal, la taxa de l’IBI a 
Vilafranca s'encarirà fins a un 13%, la qual cosa representa aproximadament uns 
ingressos. 

El caràcter unilateral de la mesura imposada pel govern del PP dificulta als 
municipis la capacitat de modular l'impost en un moment de crisi com l’actual. La 
seva càrrega incideix majoritàriament sobre moltes famílies i persones  que estan 
passant greus dificultats econòmiques.  
Atès que, des del segon semestre de 2008, l’economia es troba en una fase crítica i 
previsiblement en recessió durant tot el 2012 segons les últimes dades donades pel 
govern espanyol, aquesta política dificulta encara més la situació econòmica de 
moltes famílies i persones de la Vila.  

Atès que, aquest augment del 13% de l’IBI pot suposar un impacte econòmic 
destacat per a determinades famílies i persones en una situació econòmica ja 
precària. 

Atès que la mesura no té en compte les diferents situacions econòmiques 
familiars, i en conseqüència suposa una major despesa en relació a les rendes 
familiars per a aquelles famílies i persones que passen moments difícils en la nostra 
vila. 

Atès que les ordenances fiscals municipals de 2012 ja han estat aprovades i 
la llei n’impedeix la seva modificació amb caràcter retroactiu. 

Atès que aquesta modificació condiciona i entorpeix la poca autonomia 
pública dels consistoris i governs locals en temes fiscals. 
 

Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular demana que el ple adopti els 
següents ACORDS: 

PRIMER-  Manifestar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada 
en el Reial Decret del 30 de desembre per part del Govern de l’Estat espanyol.  
SEGON- Establir un sistema de subvencions (a través de serveis socials) sobre l’IBI 
segons els següents criteris: 
• Nivell de les rendes familiars (sistema progressiu). 
• Membres de la llar en situació d’atur. 
• Aplicació de la màxima bonificació per les persones en procés 
d’embargament o de desnonament. 

Els immobles de segona residència o desocupats restaran exempts de 
qualsevol bonificació. 
 
La moció resulta rebutjada per  10 vots a favor (CUP, ICV-EUIA, ERC i PSC) i 11 en 
contra (CIU I PP) 
 
Llorenç Casanova (CUP) indica que en un altre Ple ja l’havia presentat però va ser 
retirada per no saber com s’havia d’aplicar. Ara, amb les mesures que va adoptant 
el govern del PP augmenta l’IBI en un 10% a nivell estatal que a Vilafranca amb 
l’augment aprovat en l’Ordenança fiscal corresponent suposaria un 13%, davant la 
situació econòmica que patim, aixó pot ser un cop econòmic per moltes famílies 
vilafranquines. A Vilafranca es demana una bonificació, segons el nivell de renda. 
 
Pep Quelart (ERC) entén que és una mesura justa  i anuncia el seu vot favorable. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUIA) es mostra favorable a la moció  dient que en altres 
ajuntaments han presentat mocions similars, s’ha de cercar una fórmula 
progressiva per concedir ajuts per aquest any i modificar els imports per a 2013. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el vot negatiu del seu partit, recorda que la decisió de 
l’augment la va adoptar el govern de l’Estat per fer front  a la precària situació 
econòmica dels ajuntaments; recorda que a Vilafranca aquest augment 
representarà uns 600.000 € i esmenta que aquesta mesura d’augment, que porta 
associat un desgast polític per el PP, ajudarà a sanejar els ajuntaments així com la 
seva tresoreria. En relació al segon punt proposat en la moció, diu estar-hi d’acord, 
però a Vilafranca ja es tenen en compte bonificacions en altres ordenançes per 
aquest sectors de la població. Recalca també que la proposta afectaria a persones 
amb habitatges amb un valor superior al 50% de la mitjana del municipi, son 
persones que disposen d’un immoble propi     
 
Ramon Zaballa (PSC), tot i no entendre gaire be el 3er. paràgraf, diu estar d’acord 
amb la moció per les mateixes raons exposades, anteriorment , la crisi no l’ha creat 
la ciutadania i no l’ha de pagar només la ciutadania, volem justícia social i 
equitativa. 
 
Aureli Ruiz (CIU) manifesta entendre l’objecte de la moció però el que es vol està 
per sobre de les competències municipals; en el moment d’aprovar l’ordenança 
s’hauria d’haver sabut.  Ens retallen l’aportació de l’Estat, ara tenim menys 
ingressos.  L’increment és baix i progressiu. Qui paga IBI té propietats. Es salta 
l’autonomia municipal, el govern ha d’esser curós. Per responsabilitat no es pot 
aprovar aquest punt, es tracta d’una llei estatal. 
 
En el primer punt podríem estar d’acord, diu Ruiz, però en el segon, que demana 
establir un sistema de subvencions sobre l’IBI seria de difícil aplicació, perquè la 
pròpia llei diu que no es pot aplicar l’IBI segons el nivell de rendes; d’altra banda 
l’Ajuntament ja té el compromís d’afavorir les precàries situacions socials, però no 
és possible a través de subvencions per a l’IBI. Destaca que en els quatre anys 
últims, que hem entrat en un període de greu crisi, l’Ajuntament, ja ha establert 
mecanismes per augmentar les aportacions a despeses socials, ajuts a la 
dependencia, ajuts familiars, d’escolarització, etc., es fan molts esforços en aquest 
sentit.  
 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que sap que la legislació no permet aprovar 
bonificacions,per aixó es proposa el concepte de “Subvenció”. No es qüestiona el fet 
de que s’han augmentat els ajuts socials, però es proposen aquestes subvencions a 
causa del gran augment, 13%, del rebut de l’IBI. 
 
L’alcalde, Pere Regull comenta que aquest augment de l’IBI ja s’esta aplicant a 
altres ajuntaments. 
 
 
XII.- MOCIÓ SOBRE JOAN CARLES DE BORBÓ 
 
Es presenta la següent moció per part del grup municipal de la CUP:  
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Atès que Juan Carlos de Borbón, actual rei d'Espanya, no ostenta aquest títol 
-que pretén el nostre vassallatge- com a resultat d'un procés democràtic sinó just 
al contrari, com a conseqüència de l'herència dictada pel seu antecessor Francisco 
Franco; 

Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat 
Felip V de Borbó, responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a 
hores d'ara els Països Catalans no han recuperat; 

Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els 
greuges i els crims comesos per la dictadura feixista del seu mentor, el regnat de 
Juan Carlos de Borbón s'ha caracteritzat per l'absolució política i penal dels 
criminals franquistes; 

Atès que la seva pretesa legitimitat s'ha basat en l'avortament d'un cop 
d'estat, envers el qual ell mateix ha mostrat simpaties, i que no es pot descartar la 
seva implicació directa en l'organització de l’esmentat cop d’estat; 

Atès que el seu comportament personal s'ha vist marcat per tota mena 
d'escàndols i delictes que arriben al punt culminant de l'afer de Bostwana de l’abril 
passat 
 

S’ACORDA: 
1. Declarar persona non grata Juan Carlos de Borbón a Vilafranca del 

Penedès. 
2. Remetre aquest acord a la Casa Real Espanyola 

 
Aquesta moció és rebutjada per 4 vots a favor(CUP, ERC i ICV-EUA), 15 vots en 
contra (PSC, PP i 7 vots de CIU) i 2 abstencions, Emília Torres i Joan Manel 
Montfort (CiU). 
 
Xavier Navarro diu que no és la primera vegada que qüestionen aquesta institució i 
ho continuaran fent: sortides escandaloses per a caçar, utilització d’armes, etc., 
aquest rei va ser nomenat per Franco i no ha renunciat al Movimiento. Els Borbons 
no van venir per fer cap bé. Estem en contra de les desigualtats, a Vilafranca, igual 
que altres llocs com a Berga no serà benvingut i per això declarem que la 
monarquia no serà benvinguda.  
 
Pep Quelart (ERC) menciona que per raons ideològiques donaran suport a la moció. 
El cap d’Estat ha d’estar escollit democràticament, és el sistema menys imperfecte. 
Els estats democràtics elegeixen els representats polítics i el cap d’estat, recorda 
que la monarquia ja els mostrava desconfiança abans de la situació actual. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) es manifesta com a força republicana, i fa palès el seu 
vot a favor de la moció. 
 
Montserrat Blasco (PP) anuncia el seu vot en contra i manifesta que no entra en 
judicis de valors, ells podrien proposar com a persona no grata al president 
Zapareto o altres polítics, per haver portat a Espanya a la ruïna, però no ho faran. 
El nostre monarca ha renunciat a molts privilegis a favor de la democràcia, a l’estat 
del benestar  i a l’estat de les autonomies.    Si s’imputen delictes es pot provocar 
que es querellin contra vostès, s’ha de ser prudent amb el que es posa a les 
mocions. 
 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

30 

Ramon Zaballa (PSC) diu que desconeix si l’alcalde de Berga es sent orgullós per 
haver sortir a la premsa internacional per aquest fet, al costat d’altres notícies 
irrellevants. Diu que sap que als bergadans no els va agradar això. Ens agradaria 
sortir a la premsa perquè Vilafranca ha esdevingut una vila de plena ocupació o  
perquè els vins del Penedès estant copant els mercats internacionals, o perquè les 
Llars d’infants son un exemple a seguir per altres municipis, perquè el sistema 
educatiu excel.leixi al nivell de Finlandia, però com que això no passa, ens preocupa 
la supressió de llocs escolars, el futur de la formació professional, el calendari 
escolar, els cursos de l’Arsenal i tantes altres coses, per tantes coses que 
preocupen als ciutadans, s’ha oblidat de la moció. Hi votaran en contra 
 
Raimon Gusi (CIU) recorda que no tenim altres reis, tenim Borbons amb tota la 
seva història, però la moció proposa declarar “persona no grata”, no es proposa 
decidir res. Amb l’aprovació de la moció no en treuríem res de profit, es pregunta 
com quedaríem com institució. CiU ha de treballar en positiu: llegua, estat propi, 
amb la moció no en treuríem res de positiu. Votaran no a la moció 
 
Llorenç Casanova (CUP) diu que a ells també els preocupa les coses que ha dit 
Ramon Zaballa però també el que es cobra a la casa Real, diu que no li ha donat 
cap argument polític per no votar la moció. Responent a Raimon Gusi diu que per 
una banda evita la confrontació i per l’altra defensa l’estat propi, que equival a dir 
que no vol la monarquia. 
 
Gusi li replica:En tot cas la negociació de la separació, recuperació de bens, de 
territori, etc. s’hauria de portar a terme amb l’estat espanyol. No en treiem res de 
declarar al rei persona no grata. 
 
L’alcalde Pere Regull comenta que no aporta res de bo la moció i en canvi  síi que 
de negatiu. Encara s’ha d’anar a Madrid a buscar diners. La confrontació ha de 
servir per alguna cosa i aquesta ens perjudicaria.  
 
 
XIII.- MOCIÓ LAURA GÓMEZ 
 
Es proposa l’aprovació de la següent moció, presentada per grup municipal de la 
CUP i encapçalada també per ERC. 
 
 Laura Gómez, Secretària d’Organització de la Federació Local de Barcelona de 
la CGT, porta engarjolada en presons catalanes des del 24 d’abril per ordre del 
Jutjat d’Instrucció número 23 de Barcelona. Un empresonament per haver  
participat a les mobilitzacions que, amb ocasió de la vaga general del passat 29 de 
març, es van realitzar a Barcelona. 
 A més d’entendre una mesura del tot desproporcionada entenem que són 
falsos els fets dels quals la Fiscalia la responsabilitza i que aquestes acusacions 
responen a una estratègia de persecució, no només contra la CGT, sinó contra tota 
dissidència política i social criminalitzant aquells que combaten la reforma laboral, i 
la política de retallades de drets mitjançant la manipulació dels fets, tot utilitzant 
mètodes que ens recorden  èpoques passades. 
 Només el que acabem d’exposar permet comprendre la presó preventiva sense 
fiança de Laura Gómez, ja què cal recordar que la figura de la presó provisional és 
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absolutament excepcional en el nostre ordenament jurídic, més encara si recau 
sobre una persona sense antecedents penals i sobradament arrelada a la ciutat de 
Barcelona, amb treball fix, domicili, família si es vol, fins i tot representant pública 
ja què ho és d’un sindicat. D’altra banda, existeixen en el en el nostre ordenament 
jurídic fórmules menys greus i excepcionals d’assegurar, si així ho entén 
l’Instructor, la presència davant dels jutjats de la companya, com pot ser la 
presentació davant d’ells quan així es pugui determinar. 

Això no es pot entendre sinó dins d’una estratègia  
 
 És per aquests motius que S’acorda: 
 
- Solidaritar-nos amb Laura Gómez i amb tots aquells i aquelles que estan patint 

la repressió en nom del conjunt de la classe treballadora. 
- Exigir  la inmediata posada en llibertat sense fiança de Laura Gómez. 
- Fer arribar aquest acord, a la CGT de Catalunya,  al Conseller d’Interior de  la 

Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, i al jutjat  
número d’Instrucció número 23 de Barcelona 

 
La moció s’aprova amb 10 vots a favor (CUP, ERC i PSC i ICV-EUA)), 2 en contra ( 
PP) i 9 abstencions (CIU) 
 
Xavier Navarro (CUP) explica que la Laura Gómez és una companya detinguda el 
dia de la darrera vaga general. La moció té el suport de quasi tots els sindicats de 
Catalunya i de l’Estat i la comissió de defensa del Col.legi d’Advocats ha conclòs 
que en aquest procés s’està vulnerant la pressumció d’innocència. 
L’empresonament  te més la funció de perseguir els moviments socials que 
darrerament s’han mobilitzat que cap altre motiu. Per tant demanem allò que 
demanen els sindicats  
 
Pep Quelart (ERC) explica que ERC està fent un seguiment d’aprop del tema i 
esperen tenir bones notícies aviat. Tantes entitats, sindicats i partits polítics no 
poden estar equivocats davant aquest procés, encara que costi s’espera una 
rectificació en el tema, no podem permetre que a part de les retallades 
econòmiques, tinguem que patir també retallades en drets bàsics.   
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) indica que no té sentit tancar sindicalistes a la presó 
sense judici previ, aquesta situació posa de relleu la conflictivitat social existent en 
aquests moments; no és la via adequada, hi ha massa gent en situacions com 
aquesta, hem de defensar l’estat de dret. 
 
Montserrat Blasco (PP), comenta que els fets van ser molt greus, entenem que s’ha 
de respectar el dret  a manifestar-se i més tractant-se del dia del treballador, però 
acatem i respectem les decisions judicials i fiscals i les defensem. 
 
Ramon Zaballa (PSC) diu que hi votaran a favor, demanant que  la justícia actuï de 
forma correcta amb els procediments i actuacions que li son pròpies, sense 
partidismes i sense perjudicis, això afavorirà que surti de la presó. 
 
Raimon Gusi (CIU) recorda que en altres ocasions que s’han tractat temes com 
aquest eren persones de Vilafranca i ho tenien més clar; és veritat que hi ha la 
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condemna del Col.legi d’Advocats per detencions preventives , però no tenim prous 
elements de judici, nosaltres no som qui per dir-li al fiscal que ha de fer. Anuncia 
que CiU s’abstindrà. 
 
 
XIV  i XV.- MOCIÓ PEATGES 
 
Les dues mocions proposades que consten en l’Ordre del Dia, presentades pels 
grups municipals de la CUP i ERC finalment són retirades i els dos grups presenten 
conjuntament la que a continuació es transcriu que es fusió de les anteriors, tot 
recollint una modificació en el punt dispositiu 1er. amb la conformitat de tots els 
grups polítics.  
 

Catalunya compta amb més de 600 km d’autopistes, en règim de concessió, 
que constitueix un greuge històric respecte la resta de l’Estat. Mentre Catalunya el 
67% de les vies ràpides són de pagament i el 33% gratuïtes, a la resta de l’Estat la 
proporció és de 20% de peatge per 80% de lliure circulació. Per exemple, a la 
Comunitat de Madrid hi ha 500 quilòmetres d’autovia, dels quals 17 són de peatge; 
a Andalusia hi ha 1.500 quilòmetres d’autovies gratuïtes per 192 pagament; a 
Extremadura totes les vies desdoblades són gratuïtes. 

Diversos exemples ens mostren que històricament s’han anat allargant les 
concessions inicials que hi havia establertes entre les administracions públiques i 
les empreses concessionàries. Aquest és el cas de l’allargament al 1998 entre els 
Governs de CiU i PP dels trams de l’autopista C32 entre Montgat i Mataró, la 
concessió inicial de la qual acabava l’any 2004 i amb la pròrroga finalitza el 2021; 
l’allargament del tram de l’AP7 entre Granollers i la Jonquera que del 2004 també 
s’ha allargat fins al 2021; o el cas de l’allargament el 1997 de tram entre Tarragona 
i Alcanar, que finalitzava el 1998 i la pròrroga arriba fins el 2019.  

A nivell d’amortitzacions, queda demostrat que aquestes ja han estat 
pagades, tal i com il�lustren els càlculs pels quals, per exemple, el tram entre 
Montgat i Mataró si bé va costar 21 milions d’euros al final de la concessió se 
n’hauran recaptat 682,2; el tram entre Granollers i la Jonquera que va costar 68,5 
milions i se n’hauran recaptat 3.033,7; i el d’entre Tarragona i Alcanar, que va 
costar 11,7 milions d’euros i se n’hauran recollit 1.106,3. Un exemple paradigmàtic 
posa de manifest, així mateix, el volum de negoci de les autopistes de peatge 
catalanes envers altres països del voltant: les autopistes franceses de peatge 
guanyen amb 7.000 km els mateixos diners que les autopistes catalanes.  

Davant d’aquesta situació de greuge històric que patim els catalans en les 
nostres infraestructures, neix de manera espontània el moviment #novullpagar que 
ha crescut de manera exponencial les darreres setmanes canalitzant el malestar i 
ganes d'actuar de molts catalans. Aquest moviment qüestiona el greuge escandalós 
i la opacitat d'unes concessionàries d’uns peatges que podrien estar del tot 
amortitzats, i no renuncia a continuar amb les seves actuacions malgrat l’anunci 
emès pel Govern de la Generalitat de possibles sancions de fins a 100 € contra els 
conductors que segueixin la campanya. 

 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Vilafranca ACORDA: 
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PRIMER. Mostrar la seva comprensió a la campanya #novullpagar del 20 de 
maig, com a forma de protesta vers l’espoli fiscal i d’inversió en infraestructures 
que patim al nostre país. 

SEGON. Sol�licitar a la Generalitat de Catalunya que no instrueixi cap 
expedient sancionador que es pugui derivar de la campanya #novullpagar, atenent 
a la incertesa jurídica que presenta l’acte d’insubmissió d’aquesta iniciativa i 
recollint el clam de la ciutadania.  

TERCER. Instar el Govern i el Parlament a adoptar compromisos ferms per 
suprimir els peatges d’aquelles vies que no tenen una alternativa viària gratuïta, i 
que no tenen raó de ser per qüestions d’eficiència i sostenibilitat en la gestió de la 
mobilitat. Així mateix que també s’adopti una homogeneïtzació a la baixa dels 
imports que abonen els usuaris actualment mentre durin les actuals concessions 
fins a l’eventual rescat.  

QUART. Rebutjar el possible rescat per part del Govern de l’Estat de les 
autopistes del radi de Madrid a costa d’allargar les concessions de les autopistes de 
peatge catalanes. 

CINQUÈ Reclamar al Govern de la comunitat autònoma catalana i al govern 
estatal que ordenin a Abertis el desmantellament de tots els peatges en aquells 
trams d’autopista en què ja s’ha amortitzat la inversió que aquesta companyia va 
fer en la seva construcció 

SISÈ. Instar als grups parlamentaris del Congrés a promoure la derogació de 
l’article 12.a) de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i 
explotació d’autopistes en règim de concessió, el qual estableix una bonificació de 
fins el 95% de l’IBI dels terrenys que siguin utilitzats per autopistes de peatge.  

SETÈ. Que l'Ajuntament de Vilafranca dongui suport i assessorament jurídic a 
aquells vilafranquins/es que es puguin veure afectats per les multes del Servei 
Català de Trànsit 

VUITÈ .- Fer arribar aquests acords als impulsors del moviment 
#novullpagar, al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a tots els grups del Parlament de Catalunya. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat 
 
Pep Quelart (ERC) diu que es posa de manifest una injustícia, que el govern català 
està d’acord i dona la raó al moviment “no vull pagar”, perquè ja hem pagat prou, 
s’ha de posar raó en aquest qüestió; es van allargar les concessions de les 
autopistes catalanes suposant això que la recaptació sobrepassa amb milions 
d’euros els costos de construcció. Així, el tram Molins de Rei-Martorell que acabava 
la concessió l’any 2005 es va allargar fins el 2021 va costar 14.6 milions €, i se 
n’han recaptat més de 1.168.7 milios €.  El tram Martorell-Tarragona va costar 42.2 
milions la construcció i s`han recaptat 2.170,3 milions €, per tant supera amb 
escreix el cost de la construcció, per tant no té cap justificació que es continuï fent 
pagar. A altres llocs, fora de Catalunya hi ha trams que son deficitaris, ningú hi 
passa perquè tenen alternatives. A Catalunya alguns partits polítics fan pressió 
perquè s’utilitzi l’autopista i s’engreixin els beneficis de les concessionaries. S’hauria 
de prohibir als polítics que quan cessin en el càrrec puguin formar part dels consells 
d’administració de  les empreses concessionàries. 
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Llorenç Casanova (CUP) es mostra crític amb el govern de  Convergència perquè va 
ser amb el seu govern al 2004 quan  es va allargar el període de concessió a 
Abertis, el principal accionista de la qual és “La Caixa” que el seu president és 
Salvador Alemany que presideix el consell assessor del govern de la Generalitat. 
Una de les darreres manifestacions d’Artur Mas és que privatitzarà les 
infrastructures públiques. No pot ser que les autopistes, que generen molts 
beneficis, con s’ha dit  es passin a mans privades, si fossin públiques repercutirien a 
la ciutadania. És intolerable el que ha dit la sra. Esperanza Aguirre, que els 
beneficis que surten de les autopistes catalanes vagin a cobrir els dèficits 
d’autopistes de Madrid. Està  instigant  el confrontament amb Catalunya. Els 
Vilafranquins, quan anem a Barcelona, Tarragona, etc. estem patint un greuge 
comparatiu en relació a altres ciutadans d’altres llocs d’Espanya que tenen més 
alternatives púbiques. D’altra banda el govern de Catalunya, en lloc d’escoltar la 
ciutadania diu que multarà, per tant només tenim l’opció de posicionar-nos i donar 
suport a la desobediència en el pagament dels peatges. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) diu estar d’acord, en general, amb la moció, encara 
que no en algun punt de la part resolutiva, però l’enten com una declaració 
d’intencions. El sistema de peatges actua descaradament a favor de l’empresa 
privada (concessionàries) i en contra de la població, és un greuge a la societat. 
Aquesta opció de fer concessions en les infrastructures ens ha portat a ser un dels 
països d’Europa amb més autopistes privades i menys xarxa de ferrocarril públic i a 
més en els darrers anys s’ha apostat per aquestes grans infrastructures oblidant els 
ferrocarrils de rodalies o mercaderies; Nosaltres demanariem no tant que Abertis 
desmantellés els peatges sinò que els diners que recapta retornessin en forma 
d’inversió en infraestructures públiques, carreteres i sobretot ferrocarril, millorant i 
augmentant les possibilitats dels trens de rodalies pels ciutadans així com els de 
transport de mercaderies, per no tenir que anar a Europa només amb camions, 
amb la despesa que això comporta. D’altra banda, demana que quan s’enviï la 
moció als diferents organismes i entitats es faci constar el sentit de les 
intervencions, si s’incorporen matisos. 
 
Josep Ramon (PSC) diu que recentment es va acordar, per unanimitat, la creació 
d’un Fons de Rescat dels Peatges, creu que aquesta seria la forma més pràctica per poder 
invertir més recursos en infraestructures, el peatge de Martorell estaria pagat de sobres . Diu 
que les companyies tenen uns drets. El 60% dels peatges sóon concessions de la 
Generalitat creu que amb els recursos que recuperessin es podrien fer noves 
infrastructures. Si el moviment tira endavant això seria difícil. Comenta que quan 
ERC estava en el  govern no promovien aquestes campanyes. 
 
Pep Quelart (ERC) respon que en un govern els partits han de cedir en alguns 
aspectes. 
 
Ramon Zaballa (PSC) diu compartir el text i l’esperit de la moció des d’un punt de 
vista polític. Catalunya porta molts anys pagant peatges d’ autopistes, la majoria de 
les quals estan sobradament amortitzades, ja han produït els beneficis  s’hauria 
d’alliberar el pagament i construir les infraestructures necessàries. Diu que seran 
beligerants en els aspectes que representin  privatització d’infraestures públiques. 
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L’alcalde Pere Regull  recorda que si als anys 70 no s’haguessin fet les autopistes, 
mitjançant concessions no n’haguéssim tingut, a altres zones de l’estat tenien 
autovies i variants per tant ja hi havia un greuge comparatiu. Ara estem igual, 
l’Estat no fa inversions a Catalunya, per tant les hem de fer amb concessions quan 
a altres llocs de l’Estat han fet autovies i autopistes amb pagaments més barats, 
per tant actualment mantenim un greuge històric gravíssim en inversions. 
Segurament les concessionàries han cobert sobradament el cost de la construcció i 
han produït molts beneficis, d’altra banda, creu recordar que es va allargar la 
concessió de l’autopista de La Bisbal a Tarragona com a contraprestació de fer un 
nou carril, a més han de fer el manteniment de la infraestructura, és molt probable 
que durant aquests anys ja s’hagi amortitzat sobradament també aquesta inversió, 
encara que la diferència no sigui la que ha esmentat el sr. Quelart. Entén la  
campanya promoguda i anuncia el vot favorable de CiU, tot i que proposa recuperar 
una part de la moció que havia presentat incialment la CUP, tot modificant la 
primera part del primer paràgraf de la part dispositiva (que finalment queda 
redactat com ja s’ha reflectit). Igualment es mostra d’acord amb l’aportació del Sr. 
Villarroya referent a la necessitat de fer i mantenir més infrastructures públiques, 
per persones i per mercaderies.  
 
Pep Quelart manifesta la conformitat amb l’aportació de l’alcalde. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) replica i insisteix en que no només el govern estatal és 
responsable de la situació actual, aquí qui ho defensa és el Govern de la 
Generalitat. S’hauria de traspassar i destinar els ingressos a mantenir i ampliar les 
infraestructures públiques. Reitera que càrrecs de Abertis els té com assessors el 
sr. Artur Mas a la Generalitat. 
 
L’alcalde diu que el govern anterior de la Generalitat, en el que hi havia el seu 
partit, tampoc va fer res per solucionar el tema i que en el consell assesor de la 
Generalitat no tots són de CiU. És cert que si s’haguéssin fet les inversions que 
tocaven no tindriem les cues que tenim a Vallirana, i en canvi en altres punts 
d’Espanya s’han fet variants fa temps. És un greuge comparatiu, per tant s’entenen 
les protestes. La realitat és que tenim un problema de fons a Catalunya per manca 
d’inversions dels governs estatals dels diferents partits. 
 
Bernat Villarroya (ICV-IUA) està d’acord en que existeix un greuge comparatiu. 
Recorda que es va allargar la concessió el 2003, quan CiU havia perdut les 
eleccions i va deixar tancat el tema i les esmenes per finançar les concessionaries 
d’altres indrets d’Espanya que tenien pèrdues es van tirar endavant amb el vot de 
CiU. D’altra banda tots sabem les connexions que té l’assessor del sr. Mas amb 
Abertis. 
 
 
MOCIÓ COOPERATIVES 
 
Es proposa l’aprovació de la següent moció presentada pel PSC, que també 
l’encapçala ERC: 
 

La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama 
el 2012 com l'Any  Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, 
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com també sol�licita a altres  institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 
2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes 
empreses al desenvolupament social i econòmic, i  impulsar la formació i el 
creixement de les cooperatives. El missatge de l’Any Internacional: "Les empreses 
cooperatives  ajuden a construir  un món millor”, reflecteix la valuosa contribució 
de les cooperatives a les persones i al seu entorn.   

Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat 
dels seus integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les 
persones usuàries i  del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de 
l'economia catalana: l'agricultura,  el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, 
l’habitatge, la indústria, la sanitat,  els serveis d’atenció a les persones, els serveis 
a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. 

Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació 
estable i de qualitat,  la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima 
implicació en el desenvolupament  econòmic i social de totes les persones, incloent 
també els col�lectius més desafavorits.  

Al món, més de  1.000 milions de persones  estan vinculades d’una forma o 
altra a una  cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans 
equival a la desena  economia mundial.  A Catalunya existeixen més de 4.807 
cooperatives que, conjuntament,  aporten el 4,5% al PIB català.  Les  cooperatives 
són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, 
entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un  33% menys de llocs de 
treball que el conjunt de l’economia catalana. 

En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses 
que reuneixin els  principis i els trets característics que demostren diàriament les 
cooperatives. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
PRIMER- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de 

l’Assemblea General  de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les 
Cooperatives.  

SEGON- Col�laborar amb les  empreses cooperatives i les  organitzacions 
representatives del  cooperativisme per a la divulgació de  l’Any Internacional de les 
Cooperatives a la nostra ciutat. 

TERCER- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que 
s’impulsin a la nostra  ciutat durant el 2012. 

QUART- Millorar i, si escau, ampliar  les eines  i recursos  a l’abast de 
l’Ajuntament per  donar a  conèixer la fórmula cooperativa a les persones 
emprenedores que s’atenen des dels  diferents dispositius municipals. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
Francisco Romero (PSC) explica que és una moció que vol posar de manifest una 
fórmula dins el mon laboral. L’Ajuntament de Vilafranca ha apostat per la fórmula 
de cooperatives que fan una funció d’inserció laboral, Entrem-hi, Nou Verd, Nou Set  
són exemples de cooperatives que han ajudat a insertar persones amb dificultats, 
han guanyat concursos per fer una determinada tasca, a l’igual com una empresa 
privada. Ës important que les cooperatives s’impulsin com instrument laboral. L’any 
passat es van fer unes jornades en el sentit de donar un impuls a les cooperatives 
com a noves utilitats. 
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Pep Quelart (ERC) dona suport a la moció i diu que ERC fa anys que creu en les 
cooperatives, en el seu sistema de treball, amb la distribució de treball el més 
horitzontalmet possible. 
 
Bernat Villarroya  (ICV-EUIA) dona recolçament a la moció, similar a una que està 
preparant el seu grup, manifesta estar d’acord en aquesta fórmula, que es un 
foment a l’emprenedoria en forma de cooperativa.  
 
Josep Ramon (PP) considera que la fórmula és bona, que a Catalunya no n’hi ha 
masses, però que en altres zones, com el País Basc funcionen molt bé. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta el seu suport i recolçament a les cooperatives, no 
solament aquest any sinó sempre com mecanisme d’incorporació al mon laboral per 
a persones amb dificultats per trobar feina amb altres formats.  
 
Ma. Josep Tuyà (CiU) recolça la moció, diu que les cooperatives són un model 
d’empresa en aquestes èpoques de dificultats. El seu sistema promou l’autoajuda, 
dona noves oportunitats de treball a col.lectius de difícil accés laboral. Darrerament 
s’han fet diferents conferències, taules rodones estudis, etc. L’any 2010 es va fer 
un estudi i diagnosi de la situació actual de les cooperatives i es va fer una taula de 
concertació amb la participació de cooeratives de Vilafranca i la comarca. En aquell 
moment hi havia 106 empreses cooperatives(3 societats anònimes laborals, 36 
societats limitades laborals i 37 societats cooperatives). Durant l’any 2011, 
promogut pel servei de Foment de l’Ocupació es van fer programes de ràdio 
setmanals, conferències, i altres activitas per donar a conèixer el sistema 
cooperatiu, en aquest moment el tema es porta des de l’Àgora.. 
 
 
XVII.- MOCIÓ CATALÀ A L’ESCOLA  
 
Es llegeix la moció, presentada pel grup municipal d’ERC, i encapçalada també pels 
del PSC, ICV-IUIA i CUP i CIU, amb el text següent: 
 

Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des 
dels anys 80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua 
vehicular i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències 
judicials que exigeixen reintroduir l’espanyol com a llengua vehicular. 

Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat 
una recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei Defensem 
l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de 
Catalunya, amb l’objectiu de que el català sigui per llei, la única llengua vehicular 
del sistema educatiu entenent que els últimes sentències del Tribunal 
Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya posen 
en risc la immersió lingüística donada l’ambigüitat amb la qual es defineix el català 
com a llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual ja que no s’exclou d’aquesta 
condició la llengua castellana. Aquest fet suposa l’acceptació també del castellà com 
a llengua vehicular a l’escola catalana en proporció similar a la llengua catalana, el 
que equival a la fi del model d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat. 
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Per tot això,S’APROVA: 
PRIMER.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem 

l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i 
modalitats. 

SEGON.- La col�laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de 
signatures de suport a la susdita proposició de llei. 

TERCER.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem 
l’Escola en Català, la Mesa del Parlament, i els grups i subgrups parlamentaris 
presents al Parlament de Catalunya. 
 
Seguidament l’alcalde dona la paraula a la senyora Montserrat Casals, representant 
de la plataforma en defensa de l’escola catalana de l’Alt Penedès. 
 
La sra. Casals, desprès d’agrair la possibilitat de dirigir-se al ple així com l’acollida 
de la moció que ha promogut la plataforma explica que estan treballant per 
impulsar i donar suport a la proposició de Llei “Defensem l’Escola en Català”, amb 
la finalitat de que el català sigui la única llengua vehicular del sistema educatiu ja 
que les darreres sentencies a diferents instàncies judicials posen en risc la immersió 
lingüística que tan bons resultats ha donat a l’escola catalana.  
 
Indica la importància que considera pot tenir per a l’aprovació de la Proposició de 
Llei la implicació dels ciutadans i de les institucions, i per això es demana als 
Ajuntament el seu suport. 
  
Aquest acord s’ha adoptat amb 19 vots a favor (CIU, PSC, ICV-EUIA, CUP i ERC) i 2 
en contra (PP) 
 
Pep Quelart (ERC) diu que el seu partit sempre ha estat defensor del català ja que 
tant abans com ara s’imposa el castellà en contra del català. I altres llengües. 
 
Bernat Villarroya (ICV-IUIA) defensa l’Escola Catalana, demana que es tracti el 
tema al Parlament. A Catalunya l’escola ha de continuar sen en català, el model ha 
funcionat i no ha de canviar i que no es sucumbeixi davant d’equestes sentencies 
contràries.  
 
Llorenç Casanova (CUP) lamenta que ens trobem encara en aquesta situació degut 
a la legislació espanyola. El model català funciona i s’ha de defensar que el català 
sigui la llengua vehicular. 
 
Ramon Zaballa (PSC) diu que el català ha d’esser llengua vehicular en tots els 
nivells, prioritzant-la en algun amb el suport que calgui.  
  
Montserrat Blasco (PP) advoca per una escola trilingüe, català/castellà/anglés.  
 
Raimon Gusi (CiU) es mostra favorable amb la confrontació democràtica, que es 
pugui defensar i recolzar en el  Parlament la llengua, la hisenda i l’estat propis, etc.. 
 
XVIII.- Aquest punt de l’Ordre del dia ja s’ha tractar anteriorment 
 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

39 

IXX.- MOCIÓ ANIMALS I CIRC 
 
Es proposa l’aprovació d’una moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA amb 
el text següent: 
 

Tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, 
no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles 
violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o 
psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por. 

En els circs amb animals aquests viuen en condicions de captivitat allotjats i 
transportats a llargues distàncies en remolcs de camions que no poden satisfer les 
seves necessitats físiques i socials més bàsiques. 

Per aquests motius, a Catalunya, ja han assumit el compromís de no acollir 
circs amb animals municipis com Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, entre molts 
d’altres, compromís que també han assumit, a l’àmbit Penedès poblacions com 
Vilanova i la Geltrú, Sitges i Cunit. En canvi, a la nostra Vila, els anys més recents 
s’han incrementat els permisos per instal�lacions i actuacions de circs amb animals. 

Davant d’aquests fets, i atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
pretén afavorir i potenciar les conductes cíviques i de respecte de la ciutadania, 

 
El Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 

Alternativa (ICV-EUiA), a proposta de l’associació Anima Naturalis, proposa al Ple 
municipal l'adopció dels següents acords: 

 
Primer.-  Declarar aquest Ajuntament contrari a l'exhibició d'animals 

salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o 
temporal al nostre municipi. 

Segon.-  Adaptar les ordenances municipals en un termini de 6 mesos 
introduint els canvis necessaris per tal de no permetre l'entrada ni la instal�lació a 
Vilafranca del Penedès d'animals salvatges de circs, encara que aquests no 
participin en l'espectacle. 

Tercer.-  Comunicar aquest acord a l’associació Anima Naturalis, i a les 
entitats ambientalistes de la Vila. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada per 10 vots a favor (PSC, ERC, ICV-EUIA i CUP) i 
11 en contra (CiU i PP). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) explica que l’associació Ànima Naturalis ha rebut 
queixes de vilafranquins en relació a l’existència d’animals en els circs. Defensen el 
dret al respecte pels animals, encara que en els circs no es sotmeten a mort, 
pateixen en ser engabiats i transportats. En altres municipis s’han prohibit les 
actuacions de circs amb animals. 
 
Pep Quelart (ERC) comparteix el respecte per a les persones però també cap als 
animals. Aludeix a la Llei del Parlament sobre aquest tema. 
 
Josep Ramon (PP) demana que s’apliqui la normativa sobre animals, però que no 
que es prohibeixin les actuacions de circs amb animals. 
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Llorenç Casanova (CUP) es mostra favorable a la moció, no és necessari fer patir o 
actuar als animals per disfrutar. 
 
Francisco Romero (PSC) es pregunta qui som els humans per captivar i maltractar 
als animals, rebutja aquests valors pels infants i mostra la disconformitat amb 
aquestes pràctiques. 
 
Aureli Ruiz (CiU) tot i entenent el sentit de la moció, manté que els animals també 
poden patir quan es tenen dins les cases, igual que en els circs. Les autoritzacions 
dels animals en els circs són competència de la Generalitat i el circ que fa uns dies 
va actuar a Vilafranca disposava de tots els permisos. L’Ajuntament no pot obligar a 
un circ a actuar sense animals, en tot cas negar-li l’ocupació de la via pública. 
Alguns valors que defensa Ànima Naturalis, encara que legítims,  no són els 
prioritaris per la majoria de ciutadans. D’altra banda seria hipòcrita defensar tota 
classe d’actuacions dels animals en els circs. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) replica dient que la moció és clara, només es refereix 
a l’article 6 de l’ordenança, independentment de que l’associació Ànima Naturalis 
defensi altres aspectes. 
 
 
MOCIÓ URGÈNCIA 1.- POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 
 
Els grups municipals de CiU, ERC, ICV-EUIA i PSC presenten al Ple aquesta moció, 
amb caràcter d’urgència perquè sigui tractada i aprovada, si s’escau.  
 
Desprès d’aprovar per unanimitat la urgència es llegeix el seu text que es el 
següent: 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès veiem amb preocupació com l'atur ha 
anat augmentant de manera considerable. El període més intens de destrucció 
d'ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009J període en què el percentatge d'atur va 
ser molt elevat.  

Malgrat tot, la taxa d'atur no deixa d’augmentar. Només cal veure l'Enquesta 
de Població Activa del primer trimestre de 2012J on a l'Estat espanyol tenim 
5.639.500 persones aturades; un 24,44% i, a CatalunyaJ 836.900 persones en 
atur; un 22J 16%. Per altra banda, és molt preocupant la taxa d'atur dels joves 
menors de 25 anys que se situa en un 50% una xifra per sobre de la zona euro, 
que és del 21,6%, i del conjunt de la Unió EuropeaJ que és d'un 22,4%. A 
Vilafranca, en un any, hem passat d’un atur registrat de 3.610 persones a 3.883 al 
final de l’abril passat, el que significa un augment del 8% en un any, situant-se en 
una taxa del 18,66% sobre la població activa.  

Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades 
de llarga durada que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 
240.000 persones sense cap tipus de prestació, aquest augment accentuarà 
l'exclusió social i la pobresa severa. Aquesta realitat provoca que moltes persones 
quedin desprotegides i en una situació molt vulnerable en no poder cobrir per si 
mateixes les necessitats bàsiques i en veure un deteriorament de la seva salut i 
autoestima.  
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Cal revisar el posicionament del Govern de l'Estat d'integrar polítiques actives 
i passives ja que el seu objectiu és reduir l'atur de persones amb prestacions a 
través de les bonificacions que recull la reforma laboral i per tant queden fora del 
sistema totes aquelles persones que no cobres cap prestació o subsidi. A més, tot 
això va en detriment de la partida pressupostària de les polítiques actives 
d'ocupació.  

Els ajuntaments fa més de trenta anys que venim desenvolupant programes 
de polítiques actives d'ocupació. El municipalisme no hem estat al marge; des de la 
crisi econòmica dels anys 80 fins l'actualitat hem treballat de manera activa en el 
desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació com a mitjà per ocupar a les 
persones aturades de les nostres poblacions.  

De fet, des de l'inici d'aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d'un 35% 
de les persones aturades a Catalunya, donant uns serveis d'acompanyament 
(assessorament, orientació, formació i intermediació laboral) per a la millora de la 
seva ocupabilitat.  

També els ajuntaments hem potenciat el desenvolupament econòmic local 
com a instrument per impulsar estratègies de planificació territorialJ per fomentar la 
integració i la diversificació de l'estructura productiva i de serveis, per millorar les 
condicions per a l'activitat i la cultura empresarial i dinamitzar el sector comercial i 
augmentar el pes de l'economia cooperativa en el conjunt de l'activitat econòmica.  

Per això, veiem amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2012 d'una reducció del 56% dels recursos en l'àmbit de les polítiques 
actives d'ocupació destinades a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198M€ i que 
algunes partides es veuran afectades en un 97%; en concret els Plans d'Ocupació, 
les mesures de desenvolupament local a través dels Agents d'Ocupació de 
Desenvolupament Local (AODL) i les mesures d'orientació laboral.  

Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de 
llarga durada i els sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar 
el seu futur professional. L'atur continuarà en índexs alts durant un període llarg i 
això afectarà de ple els ajuntaments, i si no tenim els recursos econòmics adients 
ens trobarem amb problemes de cohesió social a les nostres ciutats i pobles i amb 
profundes dificultats per fer-hi front, ja que els ajuntaments som els que vivim 
directament els efectes de l'atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als 
nostres carrers i places sense poder fer cap activitat i sense poder ajudar les seves 
famílies per poder tenir un present i un futur millor.  

També es veuran afectats els serveis d'Ocupació i Promoció Econòmica dels 
nostres ajuntaments -grans, mitjans i petits- amb retallades de personal que farà 
augmentar encara més les taxes d'atur i es posa en perill la continuïtat d'aquests 
serveis a prestar a les persones aturades.  
 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca acorda:  
1. Instar el Govern de l'Estat a reconsiderar la seva posició envers els 

ajuntaments en matèria de polítiques actives d'ocupació dotant aquestes 
partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva 
ocupabilitat des de la proximitat que representem.  

2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els 
recursos econòmics per a la realització de polítiques actives d'ocupació i 
desenvolupament local, més enllà de l'aportació econòmica de la Conferència 
Sectorial del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats 
Autònomes, per tal que els ajuntaments mantinguin el lideratge en l'execució 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

42 

de les polítiques actives d'ocupació i del desenvolupament local al territori, 
en favor dels nostres ciutadans. 

 
3. Fer arribar aquest acord a l'FMC, a l’ACM i al Consell Comarcal de l’Alt 

Penedès, a la Ministra d'Ocupació i Seguretat Social del Govern de l'Estat i al 
Conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

 
La moció és aprovada per unanimitat 
 
Ma. Josep Tuyà (CiU)diu que la proposta ve motivada per la situació de precarietat 
en què es troben persones a qui se’ls ha exhaurit el subsidi d’atur. A Vilafranca hi 
ha un 18,66% d’aturats. El Govern central destina el 5% dels recursos de polítiques 
d’ocupació a Catalunya, per tant la situació s’anirà agreujant. El motiu de la moció 
és per poder portar a terme actuacions polítiques d’inserció laboral des de Foment 
de l’Ocupació de l’Ajuntament, com administració més propera al ciutadà. 
 
Pep Quelart (ERC) diu que com en altres ocasions ERC dona suport a accions en 
aquest sentit. El Govern de l’Estat està prenent decisions que no s’entenen, algunes 
d’elles contradictòries. Per una banda construccions de l’Ave, per l’altra retallades a 
polítiques d’ocupació. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUIA) diu que és important que des de l’Ajuntament es facin 
polítiques d’ocupació que ajudin a trobar feina. Que l’Ajuntament procuri que es 
mantinguin les aportacions als desempleats. 
 
Francsico Romero (PSC) diu que es tracta d’un tema important, encara que no 
depenguin de l’Ajuntament les mesures més importants, que haurien de provenir 
d’altres instàncies. S’han de tirar endavant polítiques actives  i debatre tot el que es 
pugui fer des de Vilafranca. 
 
Joan Ramon (PP) manifesta el seu acord, no tant pel contingut sinó pel 
coneixement de la realitat. En sectors empresarials es detecta que s’esmercen 
recursos per a la formació i quan s’ha de posar en pràctica no hi ha un suficient 
coneixement del treball, surt molt poc personal especialitzat. S’haurien de revisar i 
reorientar els aspectes deficitaris de la formació, amb una orientació més pràctica, 
la d’ara és insuficient. 
 
Llorenç Casanova (CUP) diu que és important fer polítiques  actives d’ocupació, les 
reformes laborals fetes pel govern del PP no son efectives, no creen llocs de treball, 
al contrari, en redueixen, no plantegen alternatives i a més no fan autocrìtica de la 
situació. Difícilment podrem sortir d’aquesta situació d’incertesa si el govern de 
l’Estat no canvia d’estratègia. L’ ajuntament hauria de poder actuar en aquest 
àmbit .  
 
XXI.-  MOCIO DISMINUCIÓ AJUTS PERSONES AMB DISCAPACITATS 
 
L’alcalde presenta, amb caràcter d’urgència la següent moció, que prèviament ha 
estat lliurada a tots els regidors. És encapçalada també pel grup municipal d’ICV-
EUIAl 
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S’aprova per unanimitat la urgència de la moció i seguidament es llegeix amb el 
text següent: 
 

L’Ajuntament de Vilafranca sempre ha estat especialment atent a la 
cobertura social de les persones amb risc d’exclusió social per raó de la seva  
discapacitat i especials dificultats. Aquesta sensibilitat s’ha concretat a través de la 
col�laboració amb empreses i entitats com Nou Verd o Mas Albornà, entitats que 
tenen com a finalitat la ocupació de persones amb discapacitats que els faria molt 
difícil la seva inclusió laboral. Aquesta aposta de Vilafranca arriba fins al punt de 
confiar a aquestes entitats la jardineria i neteja de Vilafranca. 

En aquests darrers anys aquestes persones amb alta discapacitat han estat 
rebent un ajut de l’estat consistent en el 75 % del Salari Mínim Interprofessional i 
per tant, es facilitava la seva contractació laboral al abaratir-se per les empresa els 
costos laborals que suposaven la seva contractació. 

En aquest moment s’estan tramitant els pressupostos generals de l’Estat, en 
els quals es preveu una rebaixa de l’aportació de l’estat de forma que aquesta 
quedi reduïda al 50 % del Salari Mínim Interprofessional. 

Aquesta reducció en l’aportació estatal suposaria un cop molt fort a aquestes 
persones i al sector dels centres especials de treball que veurien les seves 
possibilitats d’acció certament reduïdes, posant-se en perill llocs de treball de 
persones que, sense aquests ajuts, poden quedar fora del circuit laboral. 
 

Per tot plegat, l’ajuntament de Vilafranca acorda: 
- Constatar la necessitat de l’aportació per part de l’estat del 75 % del Salari 
Mínim Interprofessional de les persones amb discapacitat amb especials dificultats. 
- Demanar al partit que dona suport al Govern de l’Estat (Partit Popular) i al 
mateix govern que inclogui en els Pressupostos de l’Estat per l’any 2012 una 
partida amb la quantitat suficient per garantir aquesta aportació. 
- Demanar a tots els partits presents en les Corts Espanyoles que, a través 
dels mecanismes legals oportuns, facin tot el que sigui possible per tal que els 
Pressupostos Generals de l’Estat incloguin una partida que garanteixi aquesta 
aportació. 
- Que el present acord es faci arribar al Govern d’Espanya, a tots els partits 
presents en les Corts espanyoles, i als departaments d’Empresa i Ocupació i al de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.     
 
La moció es aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde, Pere Regull posa de manifest la inquietud que tenen les entitats Nou Verd 
i Nou Set de Vilafranca, que van apostar per donar feina a persones amb 
disminució, ara també hi ha Mas Albornà, especialitzada en donar treball a persones 
amb risc  d’exclusió social . Aquestes persones cobraven un 75% del salari de 
l’estat i en els pressupostos generals passarien al 50% o menys. Vilafranca estarà 
molt afectada pel tema a causa del seu alt grau d’implicació. L’alcaldia va rebre la 
visita del gerent de Nou-Verd que va exposar els problemes que patirien si la 
proposta s’aprova. 
 
Pep Quelart (ERC) dona suport a la moció. L’Ajuntament s’ha implicat molt amb 
aquests col.lectius. Diu que el tema es greu si la situació és com diu l’alcalde. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUIA) recolza la moció i demana encapçalar-la,diu que es 
tracta d’empreses importants on els treballadors cobren sous irrisoris en 
compensació a les tasques que fan. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta a favor de la moció. 
 
Xavier Navarro (CUP) comenta que molts punts tractats en aquest ple tenen com a 
prioritat les mancances de les persones. Donaran suport a la moció. 
 
Francisco Romero (PSC) diu que el seu grup està totalment d’acord amb la moció. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’Ordre del Dia, es llegeixen les preguntes i precs de la CUP, 
presentats per escrit anteriorment a aquest Ple. Son contestades en aquesta sessió 
pels regidors, segons les seves competències. 
 
Preguntes 
 
1.- Quins efectes tindra la derogació del decret llei 1/2007 de 16 d’octubre sobre 
mesures urgents en matèria urbanística sobre l’aportació econòmica de la 
Generalitat a l’Ajuntament de Vilafranca relatiu al Pla Parcial de les Bassetes? 
 
Josep Ma. Martí contesta: Els canvis legals no tindran cap efecte en les obligacios 
que tindrà l’Incasol en Les Bassetes 
 
2.- En quin estat es troba la proposta definitiva sobre el magatzem de mobles? 
 
Aureli Ruiz contesta: L’empresa Entrem-hi hi treballa amb el recolzament del 
departament de Medi Ambient. Està previst finalitzar-lo a finals de juny o principis 
de juliol. 
 
3.- S’ha posat en marxa l’estudi sobre la viavilitat de fer una prova pilot d’un 
sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos ? 
 
Contesta Aureli Ruiz: Vam demanar col.laboració de l’Agencia Catalana de Residus i 
estem pendent d’una reunió amb les persones competents en el tema que s’ha 
posposat, però esperem tenir-la aviat. Us farem arribar informació tan aviat com la 
tinguem 
 
4.- En quin estat es troben les llistes d’espera de serveis socials ? 
 
Respon a la pregunta Ramona Suriol: Les llistes d’espera pel que fa a Serveis 
Socials Bàsics estan: en el SOI a 13 dies, en el tractament a 15 dies i en quant a la 
gen gran, en 15 dies. 
 
5.- Quin és l’estat de les negociacions amb Adif respecte al nou conveni i al 
cobriment de la via fins al pont de Moja ? 
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Contesta l’alcalde, Pere Regull: En la darrera reunió celebrada amb els tècnics 
d’ADIF es van produir discrepàncies importants. S’ha demanat una nova reunió 
amb ADIF, també es va demanar al conseller Sr. Recoder de la Generalitat per 
veure si ens donava suport, va dir que faria el que podria i amb Dolors Montserrat, 
que ens acompanyaria i faria el màxim possible; d’altra banda el tema judicial 
continua la seva via. 
 
6.- S’han investigat les gravacions il.legals per part d’un agent de la policia 
municipal de la manifestació d’estudiants ? 
 
Contesta Joan Manel Montfort: No es va gravar ni vigilar a ningú, ja s’ha dit abans, 
no existeix cap gravació, l’agent va actuar pel seu compte i realment va solucionar 
el problema, que era una manifestació il.legal. El tema està tancat. 
 
7.- Quins criteris se segueixen a l’hora d’instal.lar les marquesines dels autobusos 
municipals ? 
 
Respon Josep Ma. Martí:  Diu que creuen que les marquesines ajuden a millorar la 
qualitat del servei . El criteri és que com més equipaments hi hagin a les parades 
millor. Els equipaments son els pals informatius del número de la parada, els  
horaris i els seients. 
 
A l’hora d’instal.lar les marquesines es té con compte el següent:  
-Si no hi cap no es pot posar. 
-El numero d’usuaris determinen el lloc on es posa la marquesina 
-Les peticions dels ciutadans  
- Hi ha 13 marquesines i 12 plataformes, a les demés parades  només hi ha 
l’indicador de parada amb la informació del núm. de parada i horaris  
 
8.- Amb quin criteri no es va convocar ple municipal al mes d’abril, tenint en 
compte que el Reglament Orgànic Municipal preveu que es faci un ple al mes?. Per 
què no es va comunicar la seva decisió a la resta de grups municipals ?. 
  
Aureli Ruiz contesta: El ROM estableix que ha d’haver-hi un ple al mes i es va 
decidir que seria el 3er. dimarts. El mes d’abril hauria d’haver sigut el 17 però el dia 
10 encara no hi havia temes, no es van presentar mocions i va semblar normal no 
fer-lo. Hi havia la memòria de la Síndica, però encara no la tenia enllestida i a més 
estava de vacances. Ho vam decidir el grup de  govern i ho vam parlar amb algun 
grup municipal però es veritat que no amb tots. No tornarà a passar 
 
9.- Com està l’elaboració del Reglament d’habitatges buits aprovat al ple del mes 
de novembre de 2011 ?. 
 
El Reglament es va aprovar en el Ple de novembre de 2011, anava inclòs en les 
ordenances fiscals. Es va publicar en el BOP del 8-2-2012, per tant està 
definitivament aprovat però no es d’aplicació fins l’any 2013. 
 
 
Precs 
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1.- Per promocionar el servei de bus nocturn a Barcelona i viceversa. Demanaríem 
que a la web de l’Ajuntament apareguin els nous horaris; igualment que s’instal.lin 
cartelleres a l’estació de busos i a la de tren per tal d’informar dels horaris de tots 
els mitjans de transport públic. 
 
L’alcalde Pere Regull es mostra totalment d’acord i informa que es farà un pla de 
comunicació, perquè interessa que els ciutadans coneixin el servei i l’utilitzin perquè 
si no, pot ser que el tornin a suprimir. 
 
2.- Iniciar una investigació sobre les gravacions il.legals efectuades per un policia 
municipal a la manifestació d’estudiants. 
 
El regidor Joan Manel Montfort contesta que no existeix cap gravació, no cal fer cap 
altre actuació més. 
 
3.- Demanar a Rodalies que arregli el lavabo de l’estació de trens, doncs fa molt de 
temps que no funciona i està tancat. 
 
L’alcalde diu que es demanarà. 
 
 
-  Seguidament es produeixen les intervencions següents, amb el benentès que les 
qüestions no contestades en aquesta sessió seran respostes pel govern municipal 
per escrit. 
 
A) El portaveu d’ERC Pep Quelart formula les qüestions següents: 
 
1.- És possible col.locar pilones per solucionar els problemes de trànsit del carrer 
del Sol ? per quin motiu no es posen ? 
 
L’alcalde, Rere Regull comenta que es tracta mes aviat d’un prec, manifesta que no 
estan aprovades, les pilones porten problemes i s’està estudiant el tema.  
 
2.- Perquè continua tallat un tram del carrer de Cal Bolet ? 
 
3.- Poden dir la data de previsió de final d’obres del carrer Consellers ? 
 
Josep Ma. Martí diu que efectivament ha estat lent, previsiblement d’aquí a 15 dies 
s’acabarà.  
 
4.- Tenen previst fer el manteniment i reparar el terra del centre peatonal, 
especialment el carrer de la Cort i pl. de la Constitució ? 
 
Contesta Josep Ma. Martí: Si, hi ha un pla de reasfaltat que es va realitzant 
directament el propi Ajuntament . 
 
5.- Tenen previst asfaltar els trams en molt mal estat del carrers: Paloma, St. 
Antoni, Vidal, Guardiola, Carme i Puigmoltó ?. Ens poden facilitar el pla d’asfaltat ?. 
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Josep Ma. Martí informa que es farà en la propera fase de l’asfaltat d’enguany. Ja 
els hi passarem el pla d’asfaltat  
 
6.- Voldriem saber en quin punt es troba la tramitació administrativa de l’Àmbit 
Penedès a la Generalitat de Catalunya i les gestions que ha fet l’alcalde en la seva 
condició de Diputat ?. Ja ha passat el termini de dos mesos perquè els ajuntaments 
de l’Anoia que se’n volguessin sortir ho diguessin i voldria saber com ha quedat el 
tema.  
 
L’alcalde contesta que en aquest moment encara no pot dir res en concret perquè 
no ho sap, s’han de convocar reunions territorials.  
 
B) El portaveu d’ICV-EUIA Bernat Villarroya formula les qüestions següents: 
 

1)     Voldríem saber si el projecte de Centre d’Estudis del Vi ha confirmat ja alguna 
aportació privada, i si els cursos es començaran aquest setembre com es va dir? En 
cas contrari, nosaltres proposem: a) que quan comencin els cursos es facin a les 
instal�lacions del Vinseum, que ja tenim i b) recuperar la idea de destinar l’espai del 
terreny de l'antic Incavi a residència i a pisos amb serveis per a persones grans, 
buscant noves fórmules de finançament, com per exemple les que vam poder 
observar a Igualada. També que s'informi públicament de la situació del crèdit que 
es preveia per finançar el Centre d'Estudis del Vi que va quedar pendent el darrer 
ple. 

Alcalde explica que ahir mateix va tenir la darrera reunió  amb el sector privat, 
estan fent el recull de diners, es van posar com a termini el mes de juny per dir 
com farien la primera i successives aportacions. De totes formes no pot assegurar 
res en concret. Referent als cursos  diu que es començaran quan es disposi dels 
diners; ningú s’hi va oposar, en aquest sentit la reunió va ser profitosa, les 
aportacions seguiran tres línies: - una primera a través del Consell amb l’aportació 
segons el nombre d’ampolles de cada empresa, una segona provinent de les 
mateixes patronals del sector i una tercera de les empreses particulars que vulguin 
significar-se més amb l’aportació a l’entitat. S’ha de lligar aquestes tres línies. 
Segurament que s’hi involucraran altres D.O., ja hi és present la D.O. Costa del 
Segre. De totes formes si el sector privat no s’hi involucra l’Ajuntament no tirarà 
endavant el projecte. Referent al crèdit, en aquest moment no es pot concretar res. 
La proposta era amb Bankia.   

Bernat Villarroya (ICV-EUIA) insisteix en que quan hagin de començar les classes 
es facin a les instal�lacions del Vinseum i que  es recuperi la idea de destinar l’espai 
de l'antic Incavi a residència i a pisos per a persones grans, buscant noves fórmules 
de finançament, com per exemple les que vam poder observar a Igualada doncs ja 
fa 7 anys que l’edifici de l’antic Incavi està sense utilitzar. Demana que la 
universitat s’ubiqui al Vinseum.  

2)     Com saben els treballadors de l'empresa Hispano Igualadina – Monbús tenen 
prevista unes jornades de vaga a nivell de tot el país. Algunes de demandes fan 
referència a temes greus de seguretat. Aquesta empresa és concesionària del 
servei urbà de l’Ajuntament de Vilafranca. Els busos que municipals tenen tacògraf 
però el tenen desactivat. Sembla però que aquest fet podria presumptament 
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aprofitar-se per l’empresa per incomplir la normativa de seguretat. Posar en marxa 
els tacòfrafs no té un cost per l’Ajuntament. Demanaríem doncs que, urgentment, 
que es posin en marxa, per evitar que es pogués obligar al personal a encadenar 
serveis (municipal, escolar, general, etc). 

3)     Seguint amb temes de busos i seguretat, volem preguntar si els dipòsits de 
combustible previstos a l’estació d’autobusos s’adeqüen a les normes de seguretat. 

4)     Voldriem saber quines actuacions han fet i estan fent l’alcalde i el 
representant de l’Ajuntament a Caixa Penedès en relació a la situació dels 
treballadors i a l’impacte molt negatiu que té per Vilafranca i la comarca el trasllat 
de la seu central de l'entitat a Madrid. També demanem quines actuacions ha fet 
l’Ajuntament en la línia de donar compliment al Manifest en defensa d’una 
vinculació social i territorial de Caixa Penedès i demanem que s’iniciïn 
conversacions per consensuar la persona que ha de representar a l’Ajuntament a 
l’assemblea i, com es va comprometre, al Consell d’Administració. 

5)     En quin estat es troben les obres del nou CAP, del nou ambulatori. Sembla 
que han començat algunes cates, però hi ha un calendari? 

L’alcalde Pere Regull contesta que es van fer les ofertes econòmiques i també les 
cates , espera que es tiri endavant ràpid. No te constància si l’obra ha resultat 
afectada pels darrers ajustos de la Generalitat. 

6)     Demanem que es faci públic en base a quins criteris s’ha traslladat la mini-
deixalleria d’una zona cèntrica i de pas, on dónava servei a tota la Vila i que 
permetia uns bons índex de difusió i recollida. Demanem que es recuperi el punt 
cèntric i que el servei a l’Espirall, es faci, com estava previst, en el marc de la llei 
de barris, per exemple amb la proposta que hem realitzat reiteradament d’integrar 
un punt verd en el nou centre cívic. 

7)     L’Ordenança de civisme està en període d’exposició pública però hem rebut 
queixes de ciutadans que s’han dirigit a les oficines municipals per consultar-la i no 
se’ls ha deixat mirar-ho físicament sinó que se'ls hi ha dit que ho consultin per 
internet. Cal posar remei immediatament a aquesta situació que vulnera la 
normativa legal i les prescripcions constitucionals. 

8)     Recordar que tenim preguntes pendents del ple de fa tres mesos (pla de 
mobilitat, ACM...) que voldriem que se'ns contestessin. 

 
C) El portaveu del PP, Josep Ramon formula les següents preguntes: 
 
1.- Referent a l’Arsenal, s’ubicaria als Trinitaris i que estava previst fer una 
remodelació de l’edifici. Se sap si es mantindrà l’aportació de la Generalitat?, 
perquè si no es té la garantia de l’aportació és una mica arriscat tirar endavant el 
projecte. Es tiraran endavant les matrícules si no estem segurs de rebre l’aportació 
d ela Generalitat ?. 
 
Contesta l’alcalde, Pere Regull: s’ha fet una aposta pel manteniment de l’escola, 
alguns cursos no eren viables econòmicament, aquest any l’Ajuntament ha destinat 
a l’escola 240.000 € i a partir d’ara no sabem l’import de l’aportació de la 
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Generalitat. S’han mantingut reunions amb la direcció i saben que l’Ajuntament 
aposta per consolidar l’escola. Avui mateix ha mantingut una reunió amb els 
estudiants, que per cert no demanen el mateix que els professors i els ha dit que la 
voluntat de l’Ajuntament és donar una sortida viable i amb futur per l’escola. 
Informa que es vol mantenir els cursos de  grau mig i superior amb sortides 
professionals i en tot cas deixar d’impartir el cursos amb menor sortida. S’ha 
demanat als professors que facin aportacions de sortides viables. Diu també que es 
mantindrà informats als grups municipals. 
 
D) La regidora Montserrat Blasco pregunta quan està previst fer l’assemblea de les 
entitats per les festes de Sant Raimon ?. 
 
Contesta l’alcalde que al mes de juny. 
 
E) 1. La regidora Quima  Ricart volia posar de manifest també la inquietud sobre 
l’Arsenal, i la supressió de dos cicles com s’ha dit. 
 
S’enten la pregunta ja contestada per l’alcalde que afegeix que els cursos dels 
cicles actuals continuaran fins acabar el cicle. 
 
2. Pregunta sobre els ajuts a persones amb discapacitats i amb dificultats 
educatives especials dificultats, si es concediran beques per els Casals d’Estiu. 
 
La Regidora Ramona Suriol  contesta que si, que igual que els darrers anys, des 
dels serveis de Benestar Social i Família se’ls concedirà beques als alumnes que 
reuneixin els requisits, igual que als alumnes ordinaris, si es tè coneixement de 
necessitats. 
 
F)  El regidor Joan Tarrida  fa dos precs en el sentit ja exposat en aquest Ple 
referent a les rajoles de l’illa de vianants i a la demanda del pla de reasfaltat, i les 
preguntes següents:  
1. Sobre la poda de La Girada, esmenta la preocupació de veïns de la Girada 
per la tardança en que s’ha efectuat la poda dels arbres enguany. 
  
2. Els veïns del c/. Espirall, La Granada i Sant Sadurní es queixen que les 
fulles dels arbres els entren a casa, quan es podaran. 
 
3. No hi ha ni papereres ni contenidors per la brossa a la muntanya de Sant Pau 
 
4. Al carrer Pines s’hauria de tapar una tapa de claveguera que fa soroll. 
 
5. No hi waters públics a les vies publiques de la Vila. 
 
G) Ramon Zaballa recorda que el mes de febrer, en junta de portaveus es van 
parlar d’adoptar uns acords per tal de reduir el temps i optimitzar els debats dels 
plens i encara no s’ha fet. és hora de plantejar-se una solució. Fa un prec a 
l’alcalde: que convoqui junta de portaveus a tal efecte. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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La secretaria accidental,                              Vist i plau 

         L'alcalde, 
 
 
 
 
        Isabel Gonzalo i Dallerès                         Pere Regull i Riba 
 


