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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 15/2009 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de desembre de 2009 
Horari : de 20,05 a 23,10 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 
17 de novembre de 2009. L’acta és aprovada per assentiment.  
 
 
I. ADMINISTRADORS I ADMINISTRADORES DE LA FESTA MAJ OR DE 2010 
 
Es dóna compte al ple de l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2009, amb 
el redactat següent: 
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Nomenar Administradors i administradores de la Festa Major d'aquesta vila que ha de 

celebrar-se l’any 2010, a les persones següents: 
 

Jordi Asensi Gabriel 
Ester Batet Mestre 
Roser Blanch Acedo 
Eva Hidalgo Parera  
Josep-Anton Pons Saumell 

 
De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia 11 de febrer de 
1980, es donarà compte d'aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que es celebri. 
 
Es fa constar que els administradors i les administradores que s’han fet creditors al nomenament 
han estat presentats als regidors i regidores uns minuts abans de l’inici de la sessió plenària. 
 
Els portaveus de tots els grups municipals, sense excepció, i també l’alcalde, intervenen per a 
felicitar les persones designades, agrair l’acceptació del càrrec, desitjar sort i encert malgrat els 
moments de crisi econòmica i posar-se a la seva disposició per a tot allò que necessitin. 
 
 
II. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 14 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos i baixes de partides que 
ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
 
6.62101.22401 Indemnització segons sentència.......................  200.000,00 
6.62202.48900 Unió Botiguers Espirall.- subvenció 
 cablejat fix llums de Nadal...............................  7.100,00 
2.45501.48902 Transferència Festa Major.- Dèficit ................  3.503,00  
3.43201.60006 Quotes urbanització sector Els Cirerers..........      209.550,00 
5.22304.62600 Material per voluntaris protecció civil ............      809,00 420.962,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........    420.962,00
  
        
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
1.12101.12000 Retrib. bàsiques.- Secretaria............................  878,44 
1.12101.12100 Retrib. complementaries.- Secretaria ..............  333,29 
1.12106.13000 Personal laboral.- Recursos humans...............  1.122,61 
6.62101.13000 Personal laboral - Mercats ..............................  4.486,00    
6.32205.13100 Personal eventual.- Plans Ocupació................  
 Generalitat .......................................................  19.154,00 
6.62101.22100 Carnisseria i mercats: enllumenat...................  4.000,00 
6.62201.22100 Pavelló firal.- enllumenat.................................  2.000,00 
2.45101.22608 Actes culturals.- funcionament.........................  1.800,00 
1.61101.22708 Servei de recaptació.........................................  30.000,00 
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4.52101.44400 Transferència a SERCOM, S.L. .......................      45.000,00     
2.31303.48000 Ajuts a famílies (Càritas) ................................  2.088,00  
2.31302.48200 Associació comarcal Prodisminuïts.................  45.000,00 
4.46001.48900 Transfer. a entitats que realizen activitats.......      1.407,00  
6.62101.63200 Obres mercats municipals................................  34.000,00 191.269,34 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.......   612.231,34 
 

 
F I N A N ÇA M E N T 

 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
5.43202.13000 Personal laboral.- Serveis viaris......................  19.974,34 
4.11101.22608 Despeses atencions especials...........................  2.088,00 
5.22304.22608 Implantació servei voluntariat  vigilància.......  809,00 
1.12106.22711 Psicotècnics......................................................  2.000,00 
1.41301.22711 Seguretat i salut................................................  4.000,00 
2.45504.48901 Convenis entitats cicle festiu............................  1.800,00 30.671,34 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......   30.671,34 
  
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte    
282.00  Impost sobre construccions. . . . . . . . . . . . . .        146.924,54 
312.01  Taxa recollida d’escombraries . . . . . . . . . . . .        30.000,00 
462.30  Diputació.- Subvenció programa respir a 

famílies amb persones dependents. .. . . . . . . . .      45.000,00 
720.02  Ministerio Fomento.- aportació per ocupació 
  finques projecte T8 B-9006. . . . . . . . . . . . . . . .    106.454,04   
751.02  COPCA.- Subvenció obres millora mercats .  .       34.000,00 
751.03  INCASOL- conveni obres. . . . . . . . . . . . . . . . .     219.181,42         581.560,00  
  TOTAL  BAIXES I MAJORS INGRESSSOS . . . . . . . . . . . . .               612.231,34      
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 10 vots a favor (grups de CiU, PP i ERC) i 11 abstencions 
(grups Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA). 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz afirma que se suplementen algunes partides per a la 
regularització i ajust de finals d’any (destaca una transferència a SERCOM i la incorporació de 
subvencions). També s’aproven crèdits extraordinaris (compliment d’una sentència que obliga a 
indemnitzar per un assumpte antic del mercat de Sant Salvador, quotes d’urbanització no 
previstes del sector industrial dels Cirerers, dèficit de la FM, cablejat elèctric per als llums de 
nadal de l’Espirall, etc.). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que es tracta d’ajustos puntuals en molts casos 
condicionats, amb poc espai per al debat. Villarroya mostra la seva preocupació i disgust perquè 
avui és 22 de desembre, i encara a hores d’ara no es disposa de pressupost per a 2010 ni de 
proposta de pressupost. No és que no existeixi consens o acord majoritari, sinó ni tan sols una 
proposta del govern que aquest té el deure de formular, i aquest incompliment s’ha d’atribuir a 
CiU. Malgrat que amb una pròrroga del pressupost es pot anar treballant en el dia a dia, la 
situació econòmica i social és complicada per la crisi, i des del pressupost nou es podrien 
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preveure inversions i prioritats importants per a fer-hi front en la mesura del possible. Demana 
que el pressupost s’activi sense més retards. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que la modificació és raonable i té un caràcter força tècnic. ERC hi 
dóna suport, i caldrà analitzar què succeeix amb el pressupost de 2010. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès que el seu grup votarà a favor de la proposta. Malgrat que hi ha 
aspectes discutibles (utilitat dels voluntaris no formats del mercat o transferència a SERCOM 
quan caldria reduir despeses) en general les previsions són positives (complir una sentència 
judicial, i prenent nota per evitar situacions semblants en la futura remodelació del mercat de la 
Pelegrina, cable elèctric a l’Espirall, etc.). 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que malgrat que la modificació és bastant tècnica, algunes 
partides són positives, però altres poc clares, de forma que la CUP s’abstindrà. La CUP 
manifesta que cal fer un esforç per a solucionar els problemes d’accessibilitat del mercat de la 
carn, i anuncia una moció propera per a garantir la transparència quant als ajuts i subvencions a 
entitats, ja que se signen convenis sense publicitat i sense estar clars els criteris aplicables. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que, com en el cas de la darrera modificació, el seu 
grup s’abstindrà. Estem a finals d’any i el govern encara no ha complert el seu deure de 
presentar una proposta de pressupost per a 2010. Disposar de pressupost sempre és important, 
però molt més en temps de crisi, ja que s’han de preveure inversions públiques i despeses 
socials adients i prioritzades. També s’ha de tenir en compte que el nou Fons estatal d’inversió 
s’ha d’emprar amb intel·ligència, utilitzant l’apartat de despesa corrent per a enfortir el 
pressupost municipal en el seu vessant social. CiU va acusar l’anterior govern socialista 
d’incapacitat per arribar acords, però per al 2010 no tan sols CiU no ha arribat a cap acord fins 
ara, sinó que ni tan sols ha fet cap proposta ni ha mantingut contactes, almenys amb el seu grup. 
El pressupost de 2009 es va aprovar en el mes de juliol, i des de llavors s’ha modificat quatre 
vegades (una modificació pràcticament cada mes, i amb volums importants). El grup Socialista 
vol saber quan es presentarà el pressupost de 2010, i demana que es permeti la participació 
plena de tots els grups municipals, sobretot per a fer front a la crisi econòmica i a situacions 
socials i personals molt difícils. 
 
Aureli Ruiz (equip de govern) agraeix les intervencions dels diferents grups. Sobre les 
subvencions a entitats, admet que sovint faria falta més transparència, i advoca per revisar el 
sistema. Quant al pressupost de 2010, es va començar a treballar amb grups municipals, alguns 
dels quals han fet arribar algunes propostes, mentre que altres es dediquen només a fer rodes de 
premsa. Es tracta d’elaborar una proposta que sigui de possible aprovació, i tots els grups 
disposaran d’aquesta proposta aviat. L’any 2010 serà complicat per la reducció d’ingressos, i 
mentre el pressupost no s’aprovi caldrà prorrogar l’actual, fent les modificacions que siguin 
necessàries. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que el seu grup ha acudit a totes les reunions que s’han 
demanat i ha fet arribar idees, per la qual cosa lamenta que no se li hagi tramès la proposta de 
pressupost. Aureli Ruiz intervé per dir que ha tramès per correu electrònic avui a ICV la 
proposta, i Villarroya contesta que almenys fa 90 minuts no l’havia rebuda encara. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el seu grup no ha rebut cap proposta, ni ha 
estat convidat a cap reunió. Si l’esborrany existeix, s’ha de lliurar també al seu grup, amb la 
finalitat que hi pugui fer aportacions. Josep Colomé (grup Socialista) afirma que el govern ha de 
governar per a tothom, i que la proposta s’ha d’enviar a tots els grups, sense esperar a veure si 
aquests la demanen expressament o no. 
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III. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICI PAL D’ESPORTS 
 
El text del dictamen, després d’una esmena in voce del govern, és el següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant majors ingressos i transferència de partides que ofereixen sobrant, de 
conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45201.22700 Neteja instal·lacions esportives........................  55.825,60 
2.45201.22711 Serveis externs.- consergeria ...........................       166.487,40 
2.45201.48900 Subvencions a entitats esportives.....................      5.137,00 227.450,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..............   227.450,00 
 

 
F I N A N Ç A M E N T 

MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte  
462.23      Subvencions Diputació de Barcelona .  . . . .          5.137,00              5.137,00           
    TOTAL MAJORS INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    5.137,00  
 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45201.22714 Serveis a les IE (neteja, consergeria, etc)........  222.313,00 222.313,00 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES. . . . . . . .                             227.450,00  
 

I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (equip de govern) afirma que només es fan canvis de partides i s’incorporen 
subvencions de la Diputació. Fa una esmena per raons conegudes després de la Comissió 
Informativa (esmena ja incorporada al text transcrit), en el sentit que les subvencions a entitats, i 
les rebudes i que s’incorporen, ascendeixen a 3.822 euros. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST “CAL BOLET”  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient 
núm. 4 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet 
d'enguany, mitjançant majors ingressos i baixa d’una partida que ofereix sobrant, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45104.15101 Treballs extraordinaris – Cal Bolet .................  1.850,00 
2.45104.16000 Quotes seguretat social – personal laboral .....  810,00 
2.45104.16001 Quotes seguretat social-personal eventual......  290,00 
2.45104.22602 Publicitat i repartiment ....................................  1.250,00 
2.45104.22608 Funcionament Cal Bolet ..................................  4.800,00 
2.45104.22609 Utilització teatre Casal ....................................  600,00 
2.45111.22100 Submin. electricitat . Auditori ..........................  2.400,00 
2.45112.14102 Retrib.altre personal eventual – Auditori    ....  2.415,00 14.415,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT..............   14.415,00 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
321.01 Utilització del teatre.........................................      12.000,00 12.000,00  
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS....................... .  12.000,00 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45104.14100 Retrib. personal eventual – Cal Bolet..............      2.415,00 2.415,00 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES.......   14.215,00 
 
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-
se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) afirma que es tracta d’incrementar algunes partides per a poder 
acabar l’any amb normalitat, finançant-se amb una baixa i amb ingressos generats pel mateix 
teatre. 
 
 
V. MODIFICACIONS PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TR EBALL  
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat 
dia 28 de juliol de 2009, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l'any 2009. 

Atès l’augment considerable de les reclamacions a nivell de responsabilitat 
patrimonial, tant de la corporació vers tercers com d’aquests cap a l’ajuntament, que en 
l’actualitat, i donada la dotació del Servei de Secretaria, existeix la dificultat de què es puguin 
tramitar fins a la seva resolució, així com la necessitat que un professional jurista pugui 
realitzar el seguiment de les empreses concessionàries de serveis, així com de les 
contractacions d’obres i de serveis bàsics, es fa necessari poder comptar amb el personal 
adient que desenvolupi aquestes tasques. 

Atès que, així mateix, tenint en compte la dotació del personal tècnic que conforma el 
Servei de Recursos Humans i valorant que es tracta d’un servei amb necessitat de professionals 
jurídics especialistes en matèria de relacions laborals i negociació col·lectiva, es considera 
necessari poder comptar amb personal  capacitat per a representar a l’ajuntament en aquests  



 7 

temes i davant de qualsevol jurisdicció. 
Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
Atès allò que disposen l’article 37.2.a de la Llei 7/2007 i els articles 50 i 51 del conveni 

col·lectiu del personal laboral i de l'acord de condicions del personal funcionari, 
respectivament. En aquest sentit, s’ha consultat prèviament aquesta modificació amb la 
representació del personal. 
 

Per tot això, s' ACORDA : 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès, per a l'any 2009, que es detalla a continuació: 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
 
Creació de places 
 - Crear una plaça de tècnic superior en Dret, grup A1, escala d’administració especial, 
subescala tècnica, tècnics superiors. 
 
PERSONAL LABORAL 
 
Creació de places 
 - Crear una plaça de Tècnic Superior en Dret, grup A1, tècnics superiors. 
 

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per a l'any 2009, en el sentit de crear dos llocs de Tècnic Superior en 
Dret, un adscrit al Servei de Secretaria i un altre al Servei de Recursos Humans, tal i com es 
detalla a continuació: 
 
DENOMINACIÓ          GRUP NUM.LLOCS CD CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lloc de treball reservat a personal funcionari 
- Tècnic/a Superior en Dret  A1  1  26 10.258,36 

(Adscrit al Servei de Secretaria), Funcions: 
- Portar a terme procediments de responsabilitat patrimonial, procediments sancionadors i 

seguiment d’empreses concessionàries de serveis, així com de les infraccions comeses per 
empreses de serveis a la via pública, seguiment de llicències d’activitats, seguiment de les 
ocupacions a la via pública per bars i restaurants (informes tècnics, propostes de resolució, 
recursos, redacció de documents de caràcter jurídico-administratiu, etc.). 

- Encàrrecs especials (assegurances de responsabilitat i altres). 
- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 

Lloc de treball reservat a personal laboral 
 
- Tècnic/a Superior en Dret  A1  1  26 10.258,36 

(Adscrit al Servei de Recursos Humans), Funcions: 
- Prestar assessorament jurídic de l’Ajuntament en els temes relacionats amb la funció pública, 

les relacions laborals i la negociació col·lectiva (informes tècnics, propostes de resolució, 
recursos, redacció de documents de caràcter jurídico-administratiu, etc.) 

- Participar i fer el posterior seguiment en la negociació dels convenis col·lectius de l'Ajuntament 
i els acords de condicions o pactes. 

- I, en general, totes aquelles funcions de caràcter similar que li siguin atribuïdes. 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 

Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 
Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de relació de llocs de treball pel 

termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se  aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
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Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de CiU, CUP, PP i ERC) i 9 en contra 
(grups Socialista i d’ICV-EUiA). 
 
La regidora de Recursos Humans Maria Josep Tuyà manifesta que es proposa al ple crear dues 
places de llicenciat en dret. Una plaça donaria suport a secretaria en temes concrets 
(reclamacions de responsabilitat patrimonial, seguiment i control d’empreses concessionàries, 
etc.) i l’altra actuaria com a tècnica amb coneixements jurídics en matèria de Recursos Humans, 
especialment ara que la Cap actual ha sol·licitat l’excedència voluntària. Ambdues places es 
cobririen interinament, però posteriorment haurien de formar part de l’oferta pública d’ocupació 
i cobrir-se definitivament mitjançant el procés selectiu adient. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia el seu vot en contra, perquè s’incrementen les places en 
la cúpula organitzativa, quan existeixen necessitats més urgents. A més, actualment les vacants 
existeixen i es podrien cobrir, i si l’assumpte passa pel ple és perquè en realitat es creen més 
places i s’augmenta la plantilla. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que l’Ajuntament ha de tenir els elements humans necessaris. Cal 
disposar de personal tècnic superior, i no és comprensible que un ajuntament com Vilafranca 
només disposi d’un lletrat. Es va informar que no existiria sobrecost, i cal garantir que la plaça 
de Recursos Humans es cobreixi de forma transparent amb convocatòria pública. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen malgrat que el seu grup no és partidari en general 
d’increments de la plantilla. És raonable que Recursos Humans disposi d’un llicenciat en dret, i 
comptar amb un altre per a actuacions com expedients de responsabilitat patrimonial i 
seguiment de les concessionàries està justificat. 
 
Xavier Navarro (CUP) anuncia el seu vot favorable. Ara hi haurà una baixa per excedència a 
Recursos Humans i s’ha de disposar d’un advocat. Quant a l’altra plaça, es tracta de recuperar 
una persona llicenciada en dret que havia estat a la Policia (sots-inspector), i que 
incomprensiblement estava “cedida” a un Sindicat i feia treballs fora del Penedès, pagant 
l’Ajuntament. Pregunta si UGT ha lliurat, com corresponia, una memòria sobre els treballs 
realitzats pel treballador cedit, i si existeixen altres casos de “cessions”. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) expressa el seu vot contrari. La plaça de Cap de Recursos 
Humans no s’amortitza ni s’extingeix, ni la de la Policia (sots-inspector) tampoc. Per tant, en 
realitat es planteja crear dues places noves. CiU es va comprometre en el seu dia a no ampliar 
l’equip tècnic de l’Ajuntament, però ara es comprova que la plantilla s’amplia amb dos alts 
càrrecs sense explicar cap proposta organitzativa. Si es tractés de meres substitucions, els llocs 
es podrien cobrir sense modificar la plantilla. 
 
Maria Josep Tuyà (regidora de Recursos Humans) afirma que la plaça disponible actualment a 
Recursos Humans és de tècnic mitjà, però que es requereix una persona llicenciada en dret que 
pugui prestar assessorament jurídic i acudir quan calgui als jutjats. Es cobrirà amb publicitat i 
amb totes les garanties. 
 
Quant a les preguntes de la CUP, Tuyà afirma que fins ara no s’ha vist cap memòria de la UGT 
sobre el treball fet pel funcionari municipal afectat, i que li sembla que no hi ha cap altre 
treballador municipal “cedit” per conveni. Quant a la intervenció de Romero, Tuyà afirma que 
la plaça de Cap de Servei no se suprimeix, però no es dotarà pressupostàriament, de forma que 
la despesa no s’incrementa. Recursos Humans podrà funcionar amb un tècnic llicenciat en dret, 
sense necessitat de cobrir el lloc de Cap de Servei. Quant a l’organització, s’ha fet un encàrrec a 
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la Diputació, i es treballarà en la definició d’una nova organització, en una bona relació de llocs 
de treball i bona taula retributiva. Ara es creen places de tècnics superiors, i no d’alts càrrecs. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) insisteix en el fet que no s’amortitzen les places de Cap de 
RRHH i de comandament policial (sots-inspector) canviant el perfil, sinó que aquestes places es 
mantenen i se’n creen dues de noves de tècnic superior. A més, ja circulen rumors sobre la 
identitat de la persona triada pel govern per a cobrir la plaça de tècnica de Recursos Humans. 
Maria Josep Tuyà contesta que la plantilla sí augmenta, però que les places de Recursos 
Humans i de Policia que quedin vacants no es dotaran pressupostàriament. Per la seva banda, 
l’alcalde Pere Regull afirma que calen dues persones llicenciades en dret per a Recursos 
Humans i secretaria, i que a més amb la mesura es garantirà que un membre del Cos de la 
Policia i llicenciat presti serveis efectivament a l’Ajuntament que li paga el sou, tot recordant 
que l’equip de govern anterior va fer una cessió a un Sindicat assumint-ne tot el cost, la qual 
cosa és difícil de justificar. 
 
 
VI. MODIFICACIONS DE DELEGACIÓ SOBRE GESTIÓ TRIBUTÀ RIA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi 
correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’esmentat text legal que dites facultats es podran 
delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi. 

També l’article 8 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu fórmules de col·laboració entre Entitats 
locals diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals. 

A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província en matèria de gestió dels seus 
ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària (OGT), aquest Ajuntament amb 
anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de funcions de liquidació i 
recaptació dels seus ingressos. 

L’anàlisi de la multiplicitat de funcions integrants de la gestió tributària, que va ser 
delegada amb caràcter general en la Diputació de Barcelona, aconsella clarificar la 
possibilitat que determinades actuacions de recaptació i gestió dels ingressos de dret públic 
municipals es duguin a terme pels serveis municipals i s’aprovin pels òrgans de l’ajuntament 
competents, ateses les facultats que reserva a l’Administració delegant l’article 27 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local. 

Per tal de millorar l’eficiència de la col·laboració inter-administrativa i limitar els 
costos indirectes derivats del compliment d’obligacions formals dels ciutadans,  

 
 s’ACORDA: 
PRIMER.-. Especificar que, en relació als acords municipals adoptats amb anterioritat 

a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona de facultats d’inspecció, 
gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar 
per si mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació total o parcial de les 
liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha 
estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient. 

SEGON.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona als efectes escaients.  
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Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz explica que les potestats tributàries de l’Ajuntament es troben 
delegades en la Diputació, però puntualment hi ha situacions excepcionals i límit que haurien de 
poder-se resoldre des de l’Ajuntament. És aquest el motiu de la modificació. 
 
Josep Quelart (ERC) demana que si en ús de la reserva s’anul·la per exemple una liquidació, 
s’ha de fer de forma cautelosa, sense arbitrarietats i amb suport tècnic. L’alcalde Pere Regull 
afirma que així es farà, i que si es planteja algun cas veritablement excepcional es comunicarà 
als grups municipals. 
 
 
VII. ACOMIADAMENT DISCIPLINARI  
 
En aquest punt, es dóna compte al ple d’un Decret de l’Alcaldia del 14 de desembre de 2009 pel 
qual es disposa l’acomiadament disciplinari d’una treballadora municipal. 
 
NOTA.- No es transcriu en aquesta presentació el text del decret amb la finalitat de no fer 
públiques dades de caràcter personal. 
 
L’alcalde Pere Regull recorda que tots els grups ja estan informats de les circumstàncies del cas 
concret. 
 
VIII. PRÒRROGA TEMPORAL DEL CONTRACTE DE NETEJA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès el contracte vigent entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’empresa 
URBASER S.A. d’1 de gener de 2006, per a la gestió del servei municipal de neteja de la via 
pública, amb finalització el 31 de desembre de 2009 i amb possibilitat de prorrogar-se fins a un 
màxim de vuit anys. 

Atès que es considera adient no fer ús del mecanisme de la pròrroga anual, i aprovar 
un nou expedient de contractació de la gestió del servei, per procediment obert i seleccionant 
l’oferta més avantatjosa. 

Atesa la necessitat de continuïtat del servei de neteja viària fins a la licitació d’un nou 
contracte i l’aprovació dels corresponents Plecs de condicions i prescripcions, i la subsegüent 
adjudicació.  

Atesa la necessitat de manteniment de nous espais urbanitzats i cedits a l’Ajuntament, 
pendents d’incloure formalment en el contracte.  Concretament:  polígon Domenys I, polígon 
Domenys II, sector Pau 21 i sector Melió Residencial. 

Atès el pressupost per a l’ampliació presentat per l’empresa  URBASER S.A. per als 
propers mesos, valorat segons les condicions i característiques econòmiques establertes en el 
concurs adjudicat l’any 2005.  

Vist que el pressupost per a l’ampliació del servei, amb la inclusió de les zones 
esmentades, es valora en un increment de 121.381,42€ anuals, sobre la despesa actual del 
servei. 

Atenent que les condicions tècniques per a l’ampliació del contracte que es proposa 
s’han de realitzar segons el corresponent Plec de clàusules administratives i el Plec de 
prescripcions tècniques per a la concessió de la gestió del servei municipal de neteja de la via 
pública a Vilafranca del Penedès. 

Atenent la predisposicions de l’empresa a prorrogar el contracte durant un mínim de 9 
mesos , segons pressupost adjunt, temps que es considera raonable per tal que pugui començar 
a gestionar el servei l’empresa adjudicatària del nou contracte. 

Atès que és competència d’aquest Ple, d’acord amb l’apartat 1 de la disposició segona 
de la Llei de contractes del sector públic, l’aprovació d’aquesta pròrroga i l’ ampliació del 
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contracte existent amb l’empresa URBASER S.A. per a la gestió del servei municipal de  neteja 
de la via pública, s’ 
 

ACORDA: 
1- Prorrogar el contracte amb l’empresa URBASER S.A. per a la gestió del servei 

municipal de neteja de la via pública, durant 9 mesos, des de l’1 de gener de 2010 fins 
el 30 de setembre de 2010, amb l’aplicació de l’IPC corresponent al mes de desembre 
establert per l’INE. 

2- El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, pel plec de 
clàusules administratives generals aprovat per l’Ajuntament,  les prescripcions 
tècniques i la proposició presentada per l’empresa adjudicatària,  que formen part de 
l’expedient de contractació inicial. 

3- El contracte administratiu s’entendrà ampliat, amb la inclusió dels espais: polígon 
Domenys I, polígon Domenys II, sector PAU 21 i sector Melió Residencial, per un 
import 91.036,06€ (IVA segons tipus vigent l’any 2009 inclòs). 

4- Imputar la despesa corresponent al servei prorrogat i ampliat a la partida 
5.44202.22700 del pressupost municipal de l’exercici 2010. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
En nom de l’equip de govern, Aureli Ruiz afirma que s’ha constatat la necessitat de convocar 
una nova licitació, sense acudir a les possibles pròrrogues. Cal elaborar un plec de condicions 
actualitzat, i la gestió de l’empresa actual presenta mancances i ha de ser objecte de més control 
i fiscalització. S’opta per una pròrroga de nou mesos, amb la finalitat de poder adjudicar el nou 
contracte (l’expedient l’ha d’aprovar el ple) i evitar que la futura concessionària (coincident o 
no amb l’actual) comenci a actuar en època d’estiu (vacances, festa major, etc.). El contracte 
s’amplia preveient les zones de nova urbanització. El nou plec de condicions haurà de ser curós, 
i el control municipal esdevenir més efectiu. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que la neteja de la via pública és important per 
a la qualitat de vida de les persones, i no una qüestió menor. Cal elaborar un nou plec de 
condicions correcte, i estar al damunt, a l’efecte de control, de les empreses 
concessionàries. També en la contractació s’han de tenir en compte criteris socials i de 
sostenibilitat. 
 
Josep Quelart (ERC) ofereix la seva col·laboració pel que fa a la redacció del nou expedient de 
contractació, i reclama que l’empresa concessionària sigui objecte de controls. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que ha existit una certa imprevisió del govern actual, perquè la nova 
contractació es podia haver començat a preparar abans, i estar ja enllestida sense necessitat de 
pròrrogues. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el servei que presta Urbaser no és correcte, i que el nou plec 
s’hauria d’haver elaborat abans. La CUP aposta per municipalitzar els serveis, i creu que per a 
gestionar la neteja viària es podria acudir a fórmules com cooperatives, empreses socials amb 
valors, etc. També seria bo que les associacions de veïns tinguessin l’ocasió d’intervenir en la 
valoració periòdica del servei. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que la pròrroga mentre s’elabora el nou plec és 
comprensible, i a parer seu els majors diners que es pagaran han de servir realment per a netejar 
nous espais, i no per a cobrir possibles pèrdues. En els darrers mesos la qualitat del servei s’ha 
degradat, especialment als barris, i recorda que almenys durant el govern anterior des de Via 
Pública tenien lloc informes i seguiments sobre la qualitat de la neteja. Demana que es vigili de 
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prop la concessionària, i que es garanteixi que els nous espais contractats es netegin realment i 
correctament. 
 
L’alcalde Pere Regull constata amb satisfacció que l’assumpte de la neteja ocupa i preocupa a 
tothom. 
 
 
IX. FUNDACIÓ INFORM  
 
Et text del dictamen és el següent: 

 
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ja ve participant, com a membre, a la 

fundació privada INFORM (Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració 
d’Empreses), i d’acord amb la petició formulada per l’esmentada entitat,  
 

S’ACORDA: 
Primer.- Acceptar aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès el càrrec de Patró de 

la FUNDACIÓ PRIVADA INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIÓ DE JOVES VERS 
L’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES, amb NIF G61468583, pel que fou nomenat a la passada 
reunió de data 16 de setembre de 2009. 
  Segon.- Nomenar el regidor Raimon Gusi Amigó perquè sigui la persona que representi 
a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en tots els actes de la FUNDACIÓ PRIVADA 
INFORM-INSTITUT PER A LA FORMACIÓ DE JOVES VERS L’ADMINISTRACIÓ 
D’EMPRESES.  

Raimon Gusi Amigó, present en aquest acte, accepta el càrrec de representant pel que 
ha estat nomenat. 

Tercer.- En aquells supòsits que Raimon Gusi Amigó no pugui assistir a una reunió del 
Patronat o Comissió Executiva, assistirà en la seva representació el tècnic municipal Fernando 
de León Colombo.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Raimon Gusi afirma que només es tracta d’acceptar formalment l’Ajuntament el càrrec de patró. 
 
Josep Ramon (PP) demana un llistat en el qual apareguin les associacions, fundacions i entitats 
de les quals forma part de l’Ajuntament, els costos que en cada cas això comporta i els beneficis 
o serveis que s’obtenen. 
 
 
X. MOCIÓ ACTIVISTA HAIDAR  
 
Es presenta la següent moció, finalment, per part dels grups de la CUP, ICV-EUiA, ERC, CiU i 
Socialista: 
 

L’activista pacifista sahrauí Aminetu Haidar es troba fent vaga de fam des del passat 
dia 14 de novembre a l’aeroport de Lanzarote, després que les autoritats marroquines no la 
deixessin entrar a El Aaiun i li confisquessin el passaport i la retornessin a l’Estat espanyol. 
Amb aquesta vaga de fam l’Aminetu vol exigir el seu dret a tornar al Sàhara Occidental per 
retrobar-se amb els seus fills i seguir la lluita al costat del seu poble per defensar la legalitat 
internacional sobre el dret del poble sahrauí a l’autodeterminació. En aquests moments la seva 
salut és d’extrema gravetat i es pateix per la seva vida. 

Aminetu va néixer l’any 1967 a El Aaiun i és un dels símbols de la dignitat i tenacitat 
d’un poble pacífic i solidari, que va ser traït per la dictadura franquista, quan el 1975 el 
Sàhara Occidental, antiga colònia espanyola, va ser envaïda pels militars marroquins i es va 
cedir l’administració d’aquest territori a Mauritània i al Marroc. Feia només un mes, que el 
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Tribunal Internacional de Justícia de La Haia havia rebutjat les pretensions annexionistes de 
Nouakchott i Rabat, i reafirmant que, en virtut de la Resolució 1.514 (XV) de 1960 de les 
Nacions Unides, el poble sahrauí tenia dret a l’autodeterminació. 

El 1976 va començar la guerra entre el Front Polisari i el Marroc, amb una violència 
desmesurada del règim de Hassan II sobre la població civil, que va provocar el desplaçament 
d’una gran part de la població sahrauí caps als campaments de refugiats al desert de Tindouf, 
a l’hamada algeriana. El 6 de setembre de 1991 es produeix l’alto el foc i ambdues parts 
accepten la proposta de les Nacions Unides de celebrar un referèndum d'autodeterminació pel 
26 de gener de 1992. Des d’aleshores, Rabat ha manipulat i aconseguit posposar la consulta 
argumentant les dificultats del cens i en l’última dècada plantejant alternatives que s’aparten 
de la legalitat internacional i que han estat rebutjades per les Nacions Unides. Mentrestant, 
tant el Marroc com empreses estrangeres (entre elles, algunes d'espanyoles) s’aprofiten i 
expropien els recursos naturals d’aquest territori. 

Cap govern espanyol ha assumit el rol de potència descolonitzadora, que atorga la 
legalitat internacional sobre l’antiga província, ans el contrari, han prioritzat les relacions 
amb el Marroc (inicialment amb acords de pesca i, avui en dia, per la contenció de la migració 
i per la protecció d’importants empreses espanyoles). 

L'any 1987, quan l’Aminetu tenia 20 anys, va ser detinguda per primer cop per la 
policia del Marroc per participar en una manifestació contra l’ocupació quan una comissió de 
l’ONU visitava el Sàhara Occidental. Va estar “desapareguda” durant 4 anys, detinguda en 
una presó del Marroc sense càrrecs ni judici. Va rebre un tracte vexatori i va ser torturada 
juntament amb altres 17 dones sahrauís. El 2005 va ser novament detinguda i colpejada per la 
seva participació en una manifestació pacífica. Els maltractaments que va patir han estat 
àmpliament documentats i fotografiats. Va ser alliberada al cap de 7 mesos, per les pressions 
d’Amnistia Internacional i del Parlament Europeu.  

En diverses ocasions ha patit detencions i vexacions per part de les autoritats 
marroquines. Malgrat això, l’Aminetu ha seguit lluitant de forma pacífica pel dret de 
l’autodeterminació del seu poble, i ha recorregut el món per denunciar l’ocupació militar 
marroquina i la violació sistemàtica dels drets humans que pateix la població sahrauí pel fet de 
demanar el seu dret a l’autodeterminació, com recullen les resolucions que cada any emet 
l’ONU. 

L’Aminetu és mare de dos fills (Mohamed i Hayat), i ha estat guardonada amb diversos 
premis internacionals per la seva lluita constant en defensa dels drets humans dels sahrauís. Ha 
rebut els premis Robert F. Kennedy (EEUU, 2008), Silver Rose Award (Àustria, 2007), Juan 
Mari Bandrés (Euskadi, 2007). Va ser candidata pel Parlament Europeu per al premi de drets 
humans Andrei Saharov i també ha estat candidata al Nobel de la Pau. 

El passat 13 de novembre, Aminetu retornava al Sàhara ocupat després de rebre a 
Nova York el “Premi Coratge Civil 2009” de la Fundació Train. Venia en un vol procedent de 
Las Palmas i anava acompanyada del periodista Pedro Barbadillo i del càmera Pedro Guillén. 
Tots tres van ser detinguts. Els periodistes espanyols van estar retinguts durant 7 hores. A 
l’Aminetu, la policia del Marroc li va prendre el passaport i la va retornar a les Illes Canàries 
després d’haver-la retingut i de ser interrogada durant 14 hores. 

En arribar a Lanzarote va demanar un bitllet per tornar a El Aaiun, però li va ser 
denegat per no disposar de passaport. Les mateixes autoritats espanyoles que van admetre la 
seva entrada sense passaport es van negar a deixar-la sortir per falta de documentació. Per tot 
això, va iniciar una vaga de fam. A més, la primera nit va ser expulsada de les instal·lacions de 
l’aeroport per la força i va ser obligada a romandre a la intempèrie. 

L’Aminetu es troba a l’aeroport de Lanzarote i es nega a acceptar la carta de refugiada 
i vol retornar a casa, al Sàhara, amb la seva família. A més, l’Aminetu pateix el xantatge del 
govern marroquí, que volen que l’activista demani perdó al rei del Marroc, Mohamed VI, i que 
reconegui que la seva nacionalitat és la marroquina i que ha realitzat un acte de traïció a la 
pàtria marroquina, i només així se li concedirà un passaport.  

Fins ara ha rebut el suport de nombroses persones i organitzacions internacionals, 
entre les quals destaca la del premi Nobel de Literatura, José Saramago. 
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Atesa la situació d’Aminetu Haidar, cal també afegir la dels 7 defensors dels drets 
humans sahrauís que van ser detinguts el 8 d’octubre a Casablanca, per l’únic delicte d’haver 
anat als campaments de refugiats sahrauís a Algèria. Estan acusat d’“alta traïció” per un 
tribunal militar i seran jutjats en consell de guerra. El càstig per aquest delicte pot comportar 
la pena de mort. 

Per tots els fets exposats, i atès el compromís de Vilafranca i aquest Ajuntament amb la 
lluita per la pau i els drets humans, s’aproven els següents i que  es realitzin el més 
immediatament possible (donada la urgència que suposa la gravetat de la salut de l’Aminetu 
Haidar):  

1. Expressar la nostra solidaritat cap a l’activista sahraruí i per les set persones 
detingudes a Casablanca (Marroc), i expressar les nostres inquietuds vers les 
repercussions negatives d’aquest incident en el procés de les negociacions sota el 
paraigua internacional de l’ONU en  el conflicte del Sàhara Occidental. 

2. Que el govern espanyol demani l'alliberament dels set detinguts de Casablanca i la 
respectiva retirada de càrrecs. 

3. Instar a les Nacions Unides a que realitzi una investigació rigorosa respecte els fets de 
les detencions de Casablanca, així com a reforçar la seva capacitat d’acció en quant a 
garantir els drets humans a la zona. 

4. Reiterar el nostre compromís amb el respecte pels drets humans d’acord amb les 
normes del dret internacional derivades del pacte Internacional de drets civils i polítics 
i d’acord amb la resolució 1871 del Consell de Seguretat de l’ONU, així com instar a 
la celebració del referèndum d’autodeterminació del Sàhara Occidental tal i com 
determinen les Nacions Unides.  

5. Traslladar aquest acord a la Presidència del govern espanyol, al Ministeri d’Assumptes 
Exteriors i Cooperació, a l’oficina de l’ONU a Madrid, a la Presidència de la Unió 
Europea, a l’Ambaixada del Marroc a l’Estat espanyol, al Consolat del Marroc a 
Barcelona, al President del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 
a les entitats solidàries de la vila. 

6. Visca el Sàhara lliure!!!  
 

Es posa en relleu que la moció es va presentar abans que l’activista Aminetu Haidar pogués 
retornar al Sàhara, i per això el redactat final ha estat parcialment modificat. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Xavier Navarro (CUP) agraeix la presència en el saló de sessions de representants de 
l’associació ACCAPS Wilaya, i el suport obtingut d’altres grups municipals. Malgrat que amb 
el retorn de Haidar la situació ha canviat respecte al moment de presentació de la moció, aquesta 
continua tenint sentit. La vaga de fam durant 32 dies d’Aminetu ha demostrat moltes coses: 
problema al Sàhara, rol d’Espanya com a potència excolonitzadora, complicitat del govern 
Espanyol amb Marroc, manca de dret d’autodeterminació i de referèndum malgrat les 
resolucions internacionals, etc. El poble sahrauí vol el referèndum i la independència, i aquestes 
aspiracions han de ser possibles, i Haidar havia de poder tornar a la seva terra sense haver de 
demanar perdó. El Marroc ha permès la tornada, però no se sap a canvi de què, i molt 
possiblement el govern espanyol és còmplice i està reconeixent la sobirania del Marroc sobre el 
Sàhara occidental. També cal recordar que hi ha altres persones que pateixen, i empresonades 
per lluitar pels seus drets. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es remet a la moció. Aminetu ja es recupera, però el problema de 
fons subsisteix i ha de ser present en l’agenda política. És necessària una solució d’acord amb el 
dret internacional que reconegui el dret a l’autodeterminació d’acord amb les resolucions de 
Nacions Unides, i que alliberi persones detingudes i empresonades injustament. 
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Josep Quelart (ERC) s’adhereix a la moció i a les intervencions dels portaveus de grups que 
l’han precedit en l’ús de la paraula. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. Es pregunta a canvi de què s’ha permès el 
retorn de Haidar a la seva terra, i si el govern espanyol ha canviat la seva postura davant del 
conflicte. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que ell mateix ha participat en mobilitzacions. Es tracta d’un 
conflicte que fa molts anys que dura, i que s’ha de resoldre amb un referèndum 
d’autodeterminació. La situació ja és insostenible, i si no s’hi posa remei es pot entrar en 
actituds violentes perilloses. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la moció. Cal solucionar el conflicte d’acord 
amb les resolucions internacionals, i afirma que cal fer un reconeixement als grups de suport al 
poble sahrauí. 
 
 
XI. MOCIÓ ESPAI PER A JOVES  
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ERC, amb aquest redactat final: 
 

Ja fa uns quants anys que es va tancar l’ETC de Vilafranca, un espai de trobada i 
activitat per a joves que permetia que molt jovent es relacionés en un mateix espai tot realitzant 
activitats de tot tipus i sota la supervisió d’uns responsables. Quan aquest espai va tancar 
portes es va dir que es buscaria una nova ubicació pel jovent i ara que sembla que Cal Berger 
havia d’omplir aquest buit ens trobem amb problemes tècnics que encara endarrereixen més la 
construcció d’aquest espai tant esperat i tant necessari. 

Són molts els joves que tenim tombant pels carrers de la nostra Vila, sobretot  a les 
tardes. És per això que necessitem urgentment habilitar espais formatius i lúdics per aquests 
joves. Han d’aprendre a relacionar-se entre ells i saber compartir activitats lúdiques que els 
formin com a persones. Han de poder fer programes formatius, programes intergeneracionals 
com el taller de domèstica (gent gran ensenyava a gent jove) i tallers gratuïts o a baix cost com 
teatre, cuina, musicals, i tants d’altres com els que es feien a l’ETC .  A més, hauríem de 
recuperar l’ESPAI d’educació sexual que tants joves utilitzaven per tenir l’informació que els 
faltava. 
 

Per tot l’exposat s’acorda: 
1. Que s’habiliti dins l’any 2010 l’espai o espais necessaris per donar cobertura a 

aquesta mancança tan important que te Vilafranca des de que es va tancar l’ETC. 
Aquesta habilitació serà provisional fins que estigui disponible l’espai de la nau “Cal 
Berger 

2. Que es posin els treballadors necessaris per a donar aquest servei. 
3. Que aquest espai de Joventut treballi amb contacte permanent amb Serveis Socials per 

tractar de manera especial aquells casos d’exclusió social que es detectin. 
4. Que l’horari d’aquest espai sigui de tarda com a mínim. 
5. Que es facin les campanyes corresponents perquè els joves siguin coneixedors d’aquest 

servei. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que respecte del text original s’han introduït unes esmenes formulades in voce per 
CiU, i acceptades per ERC i per la resta de grups. Les esmenes ja incorporades al text transcrit 
estableixen la provisionalitat del nou espai fins que estigui disponible “Cal Berger”, i quant a la 
dotació de treballadors de l’equipament no s’entra en detalls que condicionin en excés la 
fórmula de gestió final. 
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Josep Quelart (ERC) agraeix la tasca del grup de persones que ha treballat en la moció. Aquesta 
no suposa una crítica al govern anterior ni a l’actual, sinó que es tracta d’una moció en positiu 
per a resoldre un problema seriós. “Cal Berger” com espai per a joves és necessari, però han 
aparegut problemes tècnics i no estarà disponible en molt temps, per la qual cosa cal cercar 
fórmules alternatives i provisionals d’espais de trobada per als joves. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que davant dels problemes que afecten “Cal Berger”, cal 
efectivament cercar espais de trobada (reunions, jocs, música, cerca, intercanvi, etc.). Cal trobar 
un espai i pensar en el seu funcionament, i tot això s’haurà d’encarar en el marc global del 
pressupost. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i recorda que ja fa temps que es va tancar 
l’equipament l’ETC. Cal una solució provisional, a partir d’una proposta del govern. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que la CUP ja va afirmar fa temps que, a banda de “Cal Berger” 
(problemes detectats) calia un altre espai per a joves. Dóna suport a la moció, però de tota 
manera tot s’ha de parlar en el marc del debat del pressupost municipal, perquè de necessitats 
n’hi ha moltes i s’han de marcar prioritats. 
 
Emília Torres (CiU) dóna suport a la moció. “Cal Berger” per problemes urbanístics i d’obres 
va per llarg, i cal un espai provisional i digne. S’estan estudiant possibles ubicacions, i 
s’informarà de les conclusions i l’assumpte es podrà debatre. Malgrat tot, cal dir que no és cert 
que no es treballi des de l’Ajuntament per la joventut, ja que des de l’Oficina Tècnica de 
Joventut es porten a terme diverses actuacions que Emília Torres explica amb detall (SIAJ, 
informació diversa a centres educatius, habitatge, borsa jove d’habitatge i ajuts al lloguer, salut, 
sales d’estudi, tardes al Mas i Parera, etc.). 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la destinació de “Cal Beger” com espai per a 
joves la va aprovar el ple per unanimitat, després d’un procés de participació ciutadana. Però 
han aparegut problemes tècnics, i cal tenir en compte que es va començar a rehabilitar a partir 
de plans d’ocupació. Romero considera que aprovar la moció i habilitar un espai no és 
incompatible amb continuar els treballs de “Cal Berger” com espai de referència. L’Oficina de 
Joventut ha de treballar en una perspectiva transversal sobre moltes matèries, i naturalment el 
nou espai s’haurà d’estudiar en el marc del pressupost municipal. 
 
 
XII. MOCIÓ SERVEIS SOCIALS  
 
Es presenta la següent moció del grup del PP: 
 

ATÈS que amb motiu de la crisi econòmica les demandes de suport als Serveis Socials 
de l´ Ajuntament de Vilafranca del Penedès s´ ha incrementat d´una forma considerable , 
segons ens informava la Regidora  Ramona Suriol amb una reunió en relació al Pla de l´ 
Habitatge. 

ATÈS que donar resposta a les necessitats més bàsiques dels ciutadans de la nostra 
Vila  que no tenen mitjans econòmics  per fer front a les mateixes  ha de ser una de les màximes 
prioritats del consistori ,  prioritat que s´ ha de manifestar  en els pressupostos  de cada any de 
la corporació municipal .   

ATÈS que la capacitat financera de l´ Ajuntament de Vilafranca del Penedès és limitada 
per fer front als efectes de la crisi econòmica és necessari   fixar les prestacions que pot oferir  
a les persones necessitades de la nostra Vila, desprès d´ un debat previ.   

ATÈS  la concessió d´ ajuts per part del Serveis Socials ha d´ ésser de la forma més 
clara i transparent  , a fi d`evitar que es pensi que s´ han denegat per motius poc clars o 
personals. 
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ATÈS que circulen rumors en el sentit que s´afavoreix a determinats col.lectius, 
immigrats , que reben determinades prestacions  ,  vals de menjar etc.   que es convenient 
aclarir   
 

Per to això, S’ACORDA:   
Que la memòria anual  dels Serveis Socials  es  presenti al Ple  una vegada al any, a ser 

possible  en el mes de Setembre ,  i sigui objecte de debat les necessitats  detectades i les 
prestacions concedides  i es fixi el nivell de  les prestacions que es compromet a cobrir   
l´Ajuntament de la nostra Vila de cara al futur.  
Que es reguli la concessió dels ajuts que donen els Serveis Socials a través de reglaments  
aprovats pel  Plè  . 
  
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) estima que abans de debatre cada any les ordenances fiscals i el pressupost 
cal conèixer i discutir la memòria de Serveis Socials, per tal de conèixer les necessitats futures. 
A títol d’exemple, les necessitats socials per al 2010 seran profundes i complexes, i seria bo 
conèixer-les ara abans del debat pressupostari. D’altra banda, seria positiu que les prestacions 
socials es regulessin en un Reglament aprovat pel ple. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a l’esperit de la moció sobre la 
transparència, però potser la fórmula del Reglament no és la més adequada, i la Generalitat ha 
aprovat una cartera de drets socials amb drets i prestacions que s’hauria de difondre. L’aplicació 
concreta de les prestacions, en el marc general, l’haurien de fer les persones tècniques en funció 
del cas. Quant a  la memòria, ja es presenta al Consell Municipal de Serveis Socials, i aquest és 
possiblement el marc més adequat. Villarroya creu que el ple ha d’establir les prioritats socials, 
especialment a través del pressupost, i s’ha de fer pedagogia per a desmentir rumors sobre 
col·lectius presumptament favorits a l’hora de rebre certes prestacions. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. El Consell de Serveis Socials pot debatre la 
memòria, però que ho faci també el ple és correcte. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que no entén gaire la moció quan parla de fixar prestacions, 
perquè hem de parlar de pressupost i de drets de la ciutadania. Quant a la memòria s’ha de 
presentar, però no debatre-la un cop a l’any, sinó parlar-ne constantment. Els rumors que poden 
existir no són fonamentats, i s’ha de fer pedagogia en aquest sentit. La CUP votarà a favor de la 
moció, malgrat les reserves que té quant al redactat concret. 
 
Ramona Suriol (CiU) es mostra favorable a la moció i a dotar-nos de més instruments que 
garanteixen la transparència en uns serveis tan importants com els socials. No és cert que es 
donin més avantatges a uns col·lectius que a uns altres, però tot plegat s’ha d’explicar i de 
demostrar. En aquest sentit, els anomenats “vals canviables” no els reparteix l’Ajuntament, sinó 
una entitat privada. En el terreny de la tramitació de les pensions no contributives, Ramona 
Suriol aporta dades que acrediten que cada dia se’n tramiten més, per a tothom que ho necessita 
i sense discriminacions de cap mena. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) diu que veuria amb bons ulls retirar de la moció  el darrer 
“atès” que parla de rumors sobre tracte de favor a col·lectius d’immigrants (l’alcalde Pere 
Regull rebutja retirar-ho perquè els rumors existeixen, i cal fer pedagogia i desmentir-los amb 
fets i dades). Terrades és favorable a parlar en un ple (setembre, per exemple) de serveis socials. 
Recorda que en el passat, quan governava el grup Socialista, la memòria es feia cada any i es 
presentava al Consell de Serveis Socials (la darrera presentació fou en el mes de febrer de 
2009). Quant al possible Reglament, cal tenir present que els Serveis Socials sempre s’han basat 
per a reconèixer prestacions en barems econòmics, sense discriminacions per altres motius. El 
Reglament és possible, però les prestacions socials tenen components tant tècnics com polítics 
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que no s’han de confondre. D’altra banda, existeixen uns clars límits pressupostaris, però al 
capdavall tot és qüestió de les prioritats que s’estableixin, i els serveis socials han d’anar 
acompanyats de polítiques actives d’habitatge assequible i d’ocupació. Terrades proposa que, 
quant al Fons estatal d’inversions per al 2010, l’Ajuntament  destini una part important de diners 
a rehabilitar habitatges, ja que d’aquesta forma es generaria habitatge social per a persones 
necessitades i es donaria ocupació i formació a persones també necessitades. 
 
Terrades afirma que s’han de rebutjar amb pedagogia els rumors sobre possibles 
discriminacions, i es pregunta cap a quin model de serveis socials anem, contestant que 
s’ignora. El govern de CiU actual, diu, no convoca el Consell de Serveis Socials, ha tancat 
programes i no dóna informació sobre programes existents. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) demana a l’alcalde que sigui flexible quant al temps que es 
concedeix als regidors per exposar els seus punts de vista en les sessions plenàries. L’alcalde 
Pere Regull recorda que existeix un Reglament orgànic aprovat pel ple, i que ell vetlla perquè es 
compleixi amb rigor, també per a garantir una certa agilitat en el debat. A parer seu, deu minuts 
per exposar un parer un regidor en el ple és suficient per a expressar suficientment moltes idees. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) reitera la seva pregunta formulada en el ple de 17-11-
09, la qual no li ha estat contestada. Fa referència a la renúncia a una subvenció per a 
contractar un agent d’igualtat entre homes i dones. Les empreses grans han de fer plans 
d’igualtat, i l’Ajuntament també ho haurà de fer aviat, i es preguntava si es preveia 
donar suport a les empreses de la comarca interessades en elaborar els seus plans 
d’igualtat, i amb quins mitjans es faria; també es preguntava amb quins recursos 
l’Ajuntament elaborarà, quan calgui, el seu propi pla.  
 
Contesta Ramona Suriol que han existit diferents despropòsits. La Diputació va reduir 
les subvencions, de forma que l’Ajuntament havia de fer front a costos de l’agent 
d’igualtat que pressupostàriament eren inassumibles, la qual cosa va obligar a renunciar 
a la subvenció, de la mateixa forma que ho van fer altres ajuntaments. Després la 
Diputació va rectificar, però la persona contractada i que prestava els serveis ja no 
estava disponible perquè havia trobat una altra feina, i actualment s’està a l’espera de 
que la Diputació pugui adscriure a l’Ajuntament una altra persona com agent d’igualtat. 
 
b) Josep Ramon (PP) afirma que en la darrera reunió de la comissió de la Llei de barris 
(Espirall) es va dir que el nou centre cívic es faria en l’espai que actualment ocupa el 
mercat de la Pelegrina, i pregunta si ja hi ha un projecte o avantprojecte, i un calendari 
d’execució. Contesta Dolors Rius que es necessitava el vistiplau de la Generalitat, el 
qual ha arribat fa molt pocs dies. La setmana vinent hi haurà una reunió amb els Serveis 
Tècnics de l’Ajuntament per posar fil a l’agulla, saber si el projecte es pot redactar 
internament o bé si s’ha de contractar amb un equip extern, i establir calendaris. Els 
grups seran informats. 
 
c) Xavier Navarro (CUP) afirma que es va demanar una memòria sobre les activitats de 
l’alberg juvenil, la qual encara no s’ha rebut. Raimon Gusi contesta que es va celebrar 
una reunió, i que s’ha demanat al Cap de Foment de l’Ocupació que la memòria 
s’elabori. Espera que estigui enllestida i que es pugui lliurar molt aviat. 
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d) Xavier Navarro (CUP) pregunta pels problemes d’accessibilitat del mercat de la carn 
i les seves solucions. L’alcalde contesta que es farà arribar al regidor un informe tècnic 
al respecte. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) pregunta en quin estat es troba el conveni amb la Generalitat 
per a l’ampliació de l’escola d’educació especial l’Espiga. Tant l’alcalde com la 
regidora Ramona Suriol contesten que, després de diverses gestions, l’esborrany de 
conveni de la Generalitat ha arribat justament avui. S’haurà d’analitzar i valorar, i 
s’informarà degudament. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) pregunta sobre les previsions per adaptar el dipòsit de vehicles 
municipal a la normativa vigent. La regidora Maria Josep Tuyà contesta que les obres 
d’adequació ja es van encarregar, i que des de fa unes dues o tres setmanes s’està 
treballant en les obres i instal·lacions necessàries. 
 
g) Xavier Navarro (CUP) fa referència al servei “Respir”, i afirma que, ja que la 
Diputació no els assumeix, els costos de manteniment del pis del carrer de la Font (uns 
20.000 euros) haurien de ser suportats per l’Ajuntament. Ramona Suriol contesta que 
l’assumpte s’estudia i que es porten a terme gestions amb la Diputació, per tal de veure 
qui assumeix les necessitats. 
 
h) Xavier Navarro (CUP) pregunta pels problemes del cobriment, dels sorolls i de les 
vibracions del ferrocarril, i sobre quines han estat les darreres reunions i els seus 
resultats. L’alcalde Pere Regull afirma que té prevista una reunió el 12 de gener amb 
Carlos Pindado (ADIF), però hi ha preocupació perquè l’assumpte, especialment quant 
a vibracions, va a pitjor, i es detecten noves zones afectades. Es donarà informació dels 
resultats. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) pregunta les raons de la manca de seguiment de la jornada del 
13 de desembre (consulta sobre la independència de la nació catalana a Vilafranca) per 
part de la televisió pública municipal. L’alcalde afirma que es demanarà un informe al 
respecte a l’empresa municipal SERCOM. 
 
j) Josep Colomé (grup Socialista) afirma que el pla de mobilitat és molt important. Ja 
estava pràcticament tancat, però malgrat el temps transcorregut no ha estat presentat. 
Aureli Ruiz contesta que és cert que el pla és important; malgrat que no es tractava de 
replantejar-lo totalment, sí que s’havien de revisar alguns aspectes després del canvi de 
govern municipal. Admet el retard i demana disculpes, i espera poder-lo presentar a 
principis de 2010. 
 
k) Josep Colomé (grup Socialista) afirma que no és admissible, si existeix alguna 
proposta prèvia de pressupost per al 2010, que diferents grups no l’hagin rebut encara 
quan ja s’acaba el 2009; el PSC és el grup majoritari, i no ha rebut cap document ni 
convocatòria de reunió. El pressupost és molt important per a pal·liar els efectes de la 
crisi, i tots els grups han de poder participar i dir-hi la seva. D’altra banda, diferents 
preguntes que el seu grup ha fet, o demandes d’informes, no han rebut resposta, la qual 
cosa suposa una discriminació (es passarà una llista de preguntes i informes pendents). 
Aureli Ruiz contesta que pensava que tot s’havia contestat, i demana a Josep Colomé 
que li faci arribar una relació d’assumptes pendents per a contrastar-ho i contestar si no 
s’ha fet. Pel que fa al pressupost, afirma que ell ha dit que ha mantingut contactes amb 
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els grups que ho han demanat, i que la proposta inicial s’està trametent per correu 
electrònic aquests dies, i que tots els grups la rebran. Recorda que quan era a l’oposició 
CiU era el darrer grup en rebre propostes, però tot i així afirma que el pressupost 
requereix un debat intens que efectivament tindrà lloc. Colomé replica que és inaudit 
que el seu grup hagi de fer una demanda, perquè el govern té el deure de lliurar les 
propostes a tots els grups municipals, i l’alcalde Pere Regull diu que molts ajuntaments, 
fins i tot governats amb majoria absoluta, no tenen encara pressupost, que a ell la 
proposta de pressupost li ha arribat també avui mateix i que es trametrà als grups i que 
el PSC també va governar sense tenir el pressupost de 2009 aprovat durant molts mesos. 
 
l) Francisco Romero (grup Socialista) afirma que, ja a finals de 2008 i amb relació a les 
ordenances fiscals i al pressupost per a 2009, CiU (llavors a l’oposició) va afirmar en 
diverses ocasions que hi hagués acord o no era un deure del govern sotmetre al ple una 
proposta de pressupost, deure que ara CiU com a força de govern no compleix; sigui 
com sigui, el debat del pressupost arribarà tard. L’alcalde Pere Regull contesta que el 
pressupost es presentarà al ple i que tothom podrà opinar i dir-hi la seva, però es pretén 
presentar un pressupost viable que pugui ser racionalment objecte d’aprovació. 
 
L'alcalde, després de desitjar unes bones festes nadalenques a tothom, aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

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

 
 
 


