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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 09/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de juliol de 2010 
Horari : de 20,03 a 23,35 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 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinària i extraordinària de 22-06-2010 i 05-07-2010 respectivament. Aquestes actes s’han 
aprovat per assentiment. 
 
I. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient 
núm. 8 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany, mitjançant baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el 
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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:    
 
4.92502.20200 Lloguer local Assoc. Veïns Barceloneta ..........  9.970,00 
5.15109.22706 Pla de mobilitat urbana ...................................  10.000,00 
1.92005.22799 Certificació ISO Oficina Atenció Ciutadana...  5.000,00  
2.23103.48201 Càrites: servei banc d’aliments .......................  12.000,00 
2.33303.75100 Incasol.- conveni Vinseum ...............................       200.000,00 236.970,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........   236.970,00
        
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Aplicació pressupostaria 
6.23401.13100 Escola Taller: professionals – sous .................  26.632,00 
5.15104.22102 Edificis municipals: gas ...................................  15.000,00 
5.32102.22102 Escoles educació primària: gas.......................  15.000,00 
1.92010.22604 Despeses notarials i de registre .......................       12.000,00 
2.33801.22608 Materials balls Festa Major ............................  6.200,00 
2.33410.22611 Activitats musicals............................................  5.000,00 
5.15104.22700 Neteja d’edificis................................................  19.555,00 
5.32102.22700 Neteja escoles i llars d’infants .........................  25.894,00 
6.24101.22700 Neteja CFO Francesc Layret i Foment ...........  8.446,00 
6.24125.22700 Neteja Centre Àgora ........................................        2.331,00   
2.31204.48900 Transferències a entitats de salut.....................     7.000,00         
2.33401.48901 Convenis entitats culturals i juvenils ...............   9.000,00 152.058,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.......   389.028,00 
 

F I N A N ÇA M E N T 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
  
Partida 
6.23401.16000 Escola Taller – professionals: seg. soc............  10.000,00 
1.92001.22401 Indemnitzacions franquícies ............................  15.000,00 
2.33401.22608 Actes culturals..................................................  5.000,00  
5.16302.22700 Neteja viària.....................................................  104.195,00 
6.33902.22700 Neteja Alberg....................................................  5.416,00 
4.92003.22706 Manteniment pàgina web.................................  6.000,00 
1.15107.22711 Plànol i estadística.- contractes serveis...........  12.000,00 
1.92006.22711 Psicotècnics......................................................  3.000,00 
4.91201.23000 Locomoció membres corporació .....................  2.000,00 
5.15102.48100 Beques serveis viaris ........................................  3.000,00 
3.15101.48900 Conservació sector Domenys II .......................  13.447,00 
4.92502.48901 Convenis associacions de veïns .......................  9.970,00 
2.33303.78000 Transferència capital Museu del Vi.................       200.000,00 389.028,00
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......                                     389.028,00    
  

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 
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Aquest dictamen s’ha aprovat amb 10 vots a favor (CiU, PP i ICV) i 11 abstencions (grups 
Socialista, de la CUP i d’ERC). 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) remarca que la modificació té un import no gaire elevat, i que 
més de la meitat es destina a obres del VINSEUM subvencionades per l’INCASÒL (1% 
cultural). La resta són ajustaments i adequacions (pla de mobilitat, ISO a l’OAC, escriptures de 
l’aparcament de l’Espirall, Banc d’Aliments de Càritas, etc.). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) subratlla que la meitat de l’import de la modificació vesteix de 
fet una operació tècnica per a cobrir obres del VINSEUM i obtenir més finançament de la 
Generalitat. També són positives altres mesures, com atendre la petició d’IVC-EUiA i altres 
grups de mantenir el finançament a l’entitat de salut el Turó que presta serveis a les persones 
amb trastorn mental i a les seves famílies, celebrant que el Govern de CiU rectifiqui la retallada 
que havia fet. Tal com es tractarà en una moció posterior, s’han de poder celebrar convenis 
estables i llargs amb entitats que assumeixen serveis, i també potenciar el Banc d’Aliments de 
Càritas, de forma que l’Ajuntament es reservi facultats de coordinació. Les necessitats socials 
han de ser conegudes per l’Ajuntament prèviament, i a partir d’aquí lligar convenis amb les 
entitats d’acord amb unes pautes, sense haver d’acudir a operacions pressupostàries d’urgència. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que algunes partides estan justificades (com l’aportació al Banc 
d’Aliments que ERC havia demanat) i altres caldria analitzar-les. ERC s’abstindrà en aquest 
punt i en el següent de l’ordre del dia sobre un préstec, perquè per a tirar endavant aquests 
acords cal informació prèvia i correcta, i garantir la participació. ERC ha estat informada a 
darrera hora i no ha pogut participar, i si aquesta pràctica d’absència d’informació i de 
participació continua en el futur el seu grup no s’abstindrà en la votació d’assumptes similars, 
sinó que haurà de votar en contra. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen. L’aportació per al VINSEUM és positiva, i també la 
que es porta a terme per al Banc d’Aliments, perquè és bo cooperar amb les entitats, i no 
assumir directament l’Ajuntament serveis que acaben tenint un cost més elevat si es presten des 
del sector públic. 
 
Xavier Navarro (CUP) anuncia la seva abstenció, perquè el govern no ha celebrat reunions ni ha 
cercat el consens. A més, el suport a les entitats no es fa bé, perquè caldria disposar d’un marc 
general de convenis amb les entitats, i no haver de plantejar al Ple subvencions extraordinàries i 
puntuals. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) fa palès que el seu grup s’abstindrà. Algunes partides són 
necessàries, però existia un compromís explícit de fer un seguiment periòdic del pressupost 
entre tots els grups; aquest compromís, el compliment del qual reclama novament, no s’ha fet 
efectiu fins ara. 

 
II. OPERACIÓ DE CRÈDIT  
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 

PRIMER: Concertar amb la Caixa d’Estalvis del Penedès la concessió d’una operació 
de crèdit per import de dos milions nou-cents quinze mil nou-cents noranta-quatre euros 
(2.915.994,00 €), destinats a finançar la resta d’inversions previstes en el pressupost de 
l’entitat 2010 vigent, amb les següents condicions financeres. 
 

- Tipus d’interès: euribor 3 mesos + 1,25 
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- Termini:  9 anys 
- Carència:  1 any 
- Liquidació:  trimestral 
- Revisió:  trimestral 
- Comissió obertura: 0,15% 
- Comissió modificació:  1,00% 
- Comissió cancel·lació: 0,00% 

SEGON: Aprovar la minuta del contracte del préstec en que es formalitzarà la present 
operació. 

TERCER: Facultar a l’Alcalde-President perquè, en nom i representació de la 
Corporació Municipal, efectiu els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a l’efectivitat 
del present acord. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (CiU, CUP, PP i ICV-EUiA) i 9 abstencions 
(grups Socialista i d’ERC). 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda i CiU) afirma que en debatre’s el pressupost de 2010 ja es va 
comentar que per a finançar inversions caldria acudir al crèdit. Se n’ha formalitzat un (programa 
Crèdit Local), però ara s’ha de concertar un altre préstec per a les quantitats destinades a 
inversions pendents (llei de barris, VINSEUM, inversions resultants del procés de participació, 
etc.). S’han demanat ofertes a diverses entitats, i s’opta per la que ha estat considerada 
tècnicament més avantatjosa per a l’Ajuntament. 
 
Francisco Romero i Josep Quelart (ERC) afirmen que s’abstindran, com ja han comentat en el 
punt anterior de l’ordre del dia. 
 
III. ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSI CA 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Havent estat aprovat inicialment el dia 27 d’abril de 2010 l’expedient de modificació de 
l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora del preu públic per assistència a l’Escola Municipal de 
Música Maria Dolors Calvet corresponent al curs acadèmic 2010/2011, de conformitat amb el 
que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 114, annex I de 13 de maig 
de 2010 i en el Diari El Punt del dia 10 de maig de 2010. 

Donat que durant el període d’exposició pública s’ha presenta al·legació formulada pel 
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en el sentit de: 

1.-  Modificar el punt 1 de l’article 6è.- Normes de gestió, en el sentit de modificar el 
text “1.- L’import de la matrícula no serà retornat” pel text “L’import de la matrícula només 
serà retornat als alumnes que compleixin algun dels requisits exposats en l’article 5è.- 
Bonificacions”. 

CONSIDERANT l’al·legació presentada pel Grup Municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular contra la modificació de l’ordenança fiscal núm. 34, procedeix estimar-la, en 
base al següent fonament: 

ÚNIC:  La proposta presentada pel Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat 
Popular va ser aprovada pel Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local 
“Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet”, entitat que opera en règim de dret privat, 
que gestiona la prestació dels serveis i la realització d’activitats musicals i percep com 
ingressos propis les corresponents tarifes. 
 
 Per tot l’exposat, i vist l’Informe emès per l’Interventor General,     S’ACORDA, 
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PRIMER: Estimar l’al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 34, reguladora del 
preu públic per assistència a l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet corresponent 
al curs acadèmic 2010/2011. 

SEGON: Aprovar definitivament les modificacions de l’esmentada ordenança fiscal 
corresponents al curs acadèmic 2010/2011, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que 
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
Raimon Gusi (regidor de Cultura i CiU) afirma que l’al·legació de la CUP finalment s’estima, 
ara que a diferència del que succeïa en el Ple que va portar a terme l’aprovació inicial el seu 
contingut ha estat analitzat i avalat pel consell de l’Escola de Música. És bo que el Ple disposi 
d’acord amb el consell, sempre que sigui possible. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que tret de causes excepcionals i justificades el Ple hauria 
d’actuar seguint els acords del consell. En aquest cas però ha estat el Ple el que ha determinat 
que el consell hagués de corregir la seva postura inicial, la qual cosa no constitueix la millor 
manera d’actuar. La mesura suposa un benefici per als usuaris, i Quelart constata amb bons ulls 
que en aquest cas l’aplicació del benefici no depèn d’un barem econòmic, ja que en moltes 
ocasions s’han de tenir en compte circumstàncies diferents. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el seu grup defensa la participació i l’autonomia dels consells 
participatius, però que la informació als consellers s’ha de donar amb antelació perquè puguin 
fer valoracions i consultes, ja que si com en aquest cas s’acudeix a una votació precipitada es 
poden produir errades. Quant al fons, defensa que les matrícules s’han de tornar, perquè han de 
servir com a element per a garantir una plaça, però no com a font de finançament de l’escola. 
 
Dolors Villaró (grup Socialista) destaca que l’escola és un nou ens en el qual s’ha de confiar. El 
consell ha rectificat una decisió anterior sobre la devolució o no de l’import de les matrícules, i 
les rectificacions de vegades són necessàries. 
 
IV. COMPETÈNCIES SOBRE LLARS D’INFANTS  
  
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’ajuntament de Vilafranca del Penedès és titular de les llars municipals 
d’infants que es detallen a continuació: 
              Codi de Centre 
  Llar d’infants l’Enxaneta    08045793 

Llar d’infants el  Parquet    08065500 
Llar d’infants Lola Anglada   08045811 
Llar d’infants Sol Solet   08045801 

Atès que d’acord amb l’article 20.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen 
el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, es poden delegar als ajuntaments 
diverses competències, entre elles les relacionades amb: 
 

-  el procés de preinscripció i admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics. 
-  els consells de participació de les llars d’infants. 
Atès que segons l’article 20.3 del Decret 282/2006, esmentat, la delegació de competències 

pot ser progressiva. 
 

És per això que  S’ACORDA:  
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1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la delegació de 
competències relatives al consell de participació i al procés de preinscripció i admissió 
d’infants, de les llars municipals d’infants de Vilafranca del Penedès. 

2. Aprovar en totes les seves parts el conveni entre el Departament d’Educació i 
l’Ajuntament de Vilafranca sobre la matèria, d’acord amb la minuta incorporada a l’expedient, 
i facultar l’alcalde per a la seva signatura. 

3. Un cop signat el conveni, s’entendran acceptades per l’Ajuntament les esmentades 
competències, sense la necessitat d’un nou acord. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Ramona Suriol (regidora d’Educació i CiU) manifesta que, tal com es va explicar en Comissió 
Informativa, la finalitat principal de la proposta és que l’Ajuntament pugui intervenir en la 
fixació dels criteris d’admissió a les llars, adaptant-los a la realitat social de cada moment. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la intervenció municipal en criteris d’admissió i 
consells de participació és positiva, si es treballa des de l’Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME) i els criteris són públics, consultant-los amb els grups municipals abans d’aprovar-los; la 
qüestió dels consells de participació s’hauria de tractar en el si del Consell Escolar Municipal. 
És bàsic garantir places de llars per a totes les famílies. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen. El servei de llars és necessari per a les famílies, i 
es tracta d’un servei de proximitat respecte del qual l’Ajuntament ha de tenir importants 
competències. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de les llars i del dictamen. En general no s’han d’acceptar 
competències sense dotacions econòmiques, però en aquest cas la tasca es pot fer des de 
l’Oficina d’Escolarització, ja creada. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra favorable al criteri de proximitat. Cal assumir competències i 
exercir-les a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització. I, per descomptat, han de celebrar-
se els debats adients en el Consell Escolar Municipal. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) recorda que els municipis tenen competències en l’educació 
de 0 a 3 anys, i afirma que dóna suport a l’assumpció de les competències que diu el dictamen, 
si el govern les vol assumir. Es planteja en realitat intervenir quant a consells de participació, 
però pel que fa a criteris d’admissió en rigor l’Ajuntament només pot modular, a través del 
Consell Escolar, alguna puntuació dins del marc general en els casos d’empat a punts, la qual 
cosa no significa adaptar a la realitat social els criteris bàsics d’admissió. En realitat, pocs 
canvis hi haurà, i del que es tracta és de que les llars tinguin una bona qualitat com sempre han 
tingut fins ara, i que es fomenti la creació de més places d’acord amb les necessitats. Sánchez 
considera que la justícia social no s’aconsegueix modificant aquesta o aquella puntuació, sinó 
mitjançant la fixació correcta de les quotes que paguen les famílies per les llars. 
 
Ramona Suriol (regidora d’Educació) diu que els canvis de puntuació es tractaran en el Consell 
Escolar, amb criteris socials en benefici de les famílies més desafavorides. La gestió tindrà lloc 
des de l’Oficina d’Escolarització. Quant a les places, ara l’oferta cobreix la demanda. És difícil 
conèixer prèviament i a la bestreta les places que es necessitaran, perquè s’ignora quantes 
famílies voldran fer ús del servei (voluntari), hi ha baixes de natalitat, etc. 
 
V. PLA URBANÍSTIC PAU NÚM. 18. PROGRÉS/FERRAN/PONTONS 
 
El text del dictamen és el següent: 
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Presentat per Josep Ma Carbó i Pino, en nom i representació de diversos propietaris de 
l’àmbit del PAU 18 (antiga UA-29), el Pla de millora urbana per al desenvolupament 
urbanístic del polígon d’actuació urbanística núm. 18 –sector de pla de millora urbana- (antiga 
U.A.-29), d’ús residencial, situat amb front als carrers de Progrés, Ferran i Pontons, el qual té 
per finalitat desenvolupar el sector de sòl urbà no consolidat, permetent la transformació de la 
façana al carrer Progrés i la substitució d’edificis per a activitats en desús, completant el teixit 
urbà. La proposta determina la situació dels terrenys corresponents a sistema viari i zones 
d’aprofitament privat i estableix la volumetria de les edificacions, tot el qual d’acord amb les 
previsions del POUM vigent. 

Aprovat incialment aquest Pla de millora urbana per la Junta de Govern Local, en 
sessió del dia 20 de novembre de 2009, en el mateix acord es formulava la prescripció que, amb 
caràcter previ a la seva aprovació definitiva, havien de presentar un text refós que incorporés 
les prescripcions indicades en l’informe emès pels serveis tècnics municipals a més de les que 
es poguessin determinar pels organismes i empreses afectats per raó de llurs competències 
sectorials als quals procedeix demanar els informes adients. Sotmès al tràmit d’informació 
pública amb la prèvia inserció dels preceptius anuncis al diari El Punt del dia 26 de novembre 
de 2009, al Butlletí oficial de la província núm. 288 del dia 2 de desembre següent i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5523 del dia 10 del mateix mes de desembre, a més 
de tràmit d’audiència a la totalitat de propietaris afectats, es va formular una al·legació 
subscrita per la Comunitat de propietaris de l’edifici del carrer de Ferran, núm. 89, així com 
altre al·legació subscrita pels mateixos propietaris promotors, representats per Andreu Batlle 
Amat. 

L’al·legació presentada per la Comunitat de Propietaris del C/ Ferran, 89, exposa les 
deficiències que presenta el tram d’aquest carrer, amb el que afronta la seva finca, pel que fa a 
l’incorrecte desguàs de les aigües pluvials i a l’acabat irregular sense pavimentar que 
presenta; per la seva condició de limítrof amb l’àmbit del PMU, sol·liciten que el Pla de 
millora urbana incorpori una solució tècnica que permeti resoldre definitivament les 
deficiències observades, i s’inclogui en la redacció del projecte d’urbanització corresponent. 
Per la seva part, Andreu Batlle, exposa que a la vista de que a l’informe tècnic emès per 
l’ajuntament en data 20/10/2009 es sol·licitava que “el projecte d’urbanització analitzés la 
relació de les rasants del tram final del C/ Ferran, 87, en especial pel que fa a les rasants i el 
desguàs de les aigües pluvials”, i manifesta la predisposició dels propietaris del sector a donar 
compliment al requeriment municipal, “sempre i quan, dita consideració no impliqui un 
augment de les càrregues del sector”. 

Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el que es posa de manifest, 
respecte les anteriors al·legacions, que finalment el text refós del Pla de millora urbana 
presentat per la propietat recull, en l’article 15.5 de la seva normativa urbanística, que el 
projecte d’urbanització analitzarà, també, la relació de les rasants del tram final del carrer 
Ferran, 87, en especial, pel que fa a les rasants de la calçada respecte a la vorera i el desguàs 
de les aigües pluvials; d’altra banda, res s’oposa a la pretensió dels promotors que figuri a 
l’acord definitiu que el compliment del que es disposa en aquest article no comportarà en cap 
cas un augment de les càrregues urbanístiques establertes pel POUM per aquest polígon. 

En el mateix informe s’evidencien els informes favorables emesos per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per acord de data 17 de desembre de 2009, pels Serveis 
Territorials d’Habitatge i per la Direcció General de Comerç, i que han estat introduïdes en el 
referit text refós les deficiències observades i a les que es condicionà l’aprovació inicial. 

Per tot el qual, i atenent allò regulat en l’article 79.1.b) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme S’ACORDA: 

1. Aprovar definitivament el Text refós de 22 de juny de 2010 del Pla de millora urbana 
del PAU (sector subjecte a pla de millora urbana) núm. 18 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, denominat antiga U.A.29, situat junt als carrers de Progrés, Ferran i Pontons. 
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2. Als efectes de l’al·legació que s’ha fet esment, es fa constar que el compliment del 
que es disposa en l’article 15.5 de les normes urbanístiques d’aquest Pla de millora urbana, en 
cap cas comportarà un augment de les càrregues urbanístiques establertes pel POUM per 
aquest polígon d’actuació urbanística. 

3. Trametre’n una còpia d’acord amb la llei a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
notificar l’acord als interessats i publicar-lo juntament amb les normes urbanístiques. 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat dels 20 regidores i regidores presents. Es posa 
en relleu que durant la deliberació i la votació d’aquest assumpte s’ha abstingut de participar, 
absentant-se del saló de sessions, el regidor de CiU Aureli Ruiz, en considerar per pròpia 
iniciativa que podria concórrer en ell una causa legal d’abstenció, pel fet de tenir una familiar 
seva la propietat d’una petita part dels terrenys de l’àmbit. 
 
Explica el dictamen, en nom del govern municipal, la regidora Maria Josep Tuyà. Tuyà subratlla 
que el POUM preveu aquest polígon en sòl urbà no consolidat, i que el govern considera 
preferible desenvolupar aquestes microactuacions de regeneració del teixit urbà que els nous 
sectors de sòl urbanitzable. S’obtindrà urbanitzat gratuïtament el carrer Pontons, i dels 5.169 m2 
edificables el 81,87% es destina a ús residencial i el 18,13% (en planta baixa) a usos comercials 
o terciaris. El nombre màxim d’habitatges és de 55, i el 30% del sostre residencial es destina a 
habitatge protegit. D’altra banda, l’Ajuntament obté per cessió el 10% d’aprofitament, i es vol 
fer-lo efectiu mitjançant l’adjudicació d’algun local en planta baixa amb entrada pel carrer 
Ferran. De fet, es prenen mesures per tal que els locals del carrer Ferran puguin constituir un 
local únic, per si l’Ajuntament vol adquirir-lo totalment i destinar-lo a equipament. 
 
Tuyà posa en relleu que consten els informes favorables de la Generalitat (Urbanisme, Habitatge 
i Comerç) i que l’al·legació d’alguns veïns presentada sobre aspectes de la urbanització ha estat 
incorporada. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la proposta, i afirma que ICV també prioritza 
aquests desenvolupaments en sòl urbà per sobre del creixement intensiu de sectors com la 
Pelegrina o les Bassetes. Els sectors de sòl urbanitzable s’haurien de posposar si és possible, 
però per això calia aprovar una agenda urbanística que la postura de CiU i PSC no va fer 
possible en el passat, i que s’hauria de reconsiderar. El Pla plantejat és correcte; cal intentar 
solucionar els problemes del carrer Ferran denunciats per veïns i plantejar-se l’adquisició dels 
locals de la planta baixa si és possible, per a destinar-los a algun equipament com llar d’infants 
i/o escola oficial d’idiomes. 
 
Josep Quelart (ERC) també dóna suport al Pla, i al creixement en sòl urbà abans que en sectors 
nous situats als afores. En el mateix sentit s’expressa Josep Ramon (PP), qui demana una 
reflexió i un estudi sobre els polígons en sòl urbà, perquè el POUM ja té uns anys i alguns 
polígons no s’han desenvolupat encara, potser perquè els propietaris hi ha vist algun problema 
sobre el qual s’hauria de reflexionar. 
 
Llorenç Casanova (CUP) també anuncia el vot favorable del seu grup, el qual s’oposa a les 
grans operacions especulatives i aposta per generar i posar en valor àmbits del sòl urbà ja 
construït, sense consumir nou sòl. El Ple permet obtenir el carrer sense expropiacions ni costos, 
i facilita la possibilitat d’obtenir algun nou equipament. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) es mostra d’acord amb el Pla, el qual ja fou treballat per 
l’equip de govern anterior. Celebra que els propietaris hagin superat les dificultats i que el Pla 
sigui possible. Romero pregunta si el govern sap si el Pla es desenvoluparà aviat, i si les obres 
dels edificis es construiran simultàniament. L’alcalde Pere Regull afirma que es contestarà la 
pregunta. 
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VI. VINSEUM, FUNDACIÓ PÚBLICA  
 
Se sotmet al Ple la proposta de l’alcaldia següent: 
 

Atès que el Patronat de la fundació “VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES DEL VI 
DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA”, reunit en sessió extraordinària el dia 7 de juny de 
2010, va aprovar una modificació dels estatuts de l’entitat, la qual ha de ser objecte 
d’inscripció en el registre de fundacions de la Generalitat. La modificació afecta l’article 1r 
dels estatuts, i determina un canvi de denominació (d’ara endavant VINSEUM, MUSEU DE 
LES CULTURES DEL VI DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PÚBLICA) i el reconeixement exprés 
de la naturalesa pública de la fundació. 

Atès que l’article 331-2 del codi Civil de Catalunya distingeix entre fundacions 
privades i fundacions del sector públic. Aquestes darreres són les que compleixen algunes 
condicions, i la fundació VINSEUM compleix com a mínim la consistent en què més de la meitat 
dels membres del Patronat són nomenats per ens públics. Efectivament, d’acord amb els 
estatuts el Patronat el formen disset persones; a banda d’altres càrrecs públics, com el 
president o la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, la majoria absoluta dels 
membres del Patronat es troben vinculats directament a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, ja que l’alcalde o alcaldessa de Vilafranca presideix el Patronat, i vuit patrons o 
patrones són objecte de designació per part del Ple municipal. 

 
Atès que esdevé adient que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en tant que ens 

local que nomena la majoria del Patronat, validi expressament la consideració de l’entitat 
VINSEUM com a fundació del sector públic de l’Administració Local de Catalunya, 
s’ACORDA: 

1r. Reconèixer que l’entitat denominada “VINSEUM, MUSEU DE LES CULTURES 
DEL VI DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PRIVADA”, que de conformitat amb l’acord del seu 
Patronat de 7 de juny de 2010 passarà a denominar-se “VINSEUM, MUSEU DE LES 
CULTURES DEL VI DE CATALUNYA, FUNDACIÓ PÚBLICA”, té la consideració de 
fundació pública o de fundació del sector públic de l’Administració Local de Catalunya. 

Es fa constar que més de la meitat de les persones membres del Patronat es troben 
vinculades a l’Ajuntament de Vilafranca, ja sigui per ostentar el càrrec d’alcalde o alcaldessa o 
per haver estat nomenades pel Ple municipal. 

2n. Donar la conformitat expressa, en la mesura que sigui menester, a la modificació de 
l’article 1 dels estatuts de la fundació, aprovada pel Patronat el dia 7 de juny de 2010. 

3r. Es fa constar que, sense alterar-se la seva naturalesa ni tractar-se de béns 
demanials, d’ara endavant els béns immobles de la fundació VINSEUM tenen la condició de 
béns públics, en el sentit que la seva titularitat dominical correspon a una fundació del sector 
públic de l’Administració Local de Catalunya. Particularment tenen aquesta condició de béns 
públics les cinc finques situades a la plaça de Jaume I de Vilafranca (seu del VINSEUM) que 
l’Ajuntament va acordar aportar a la dotació fundacional segons acord plenari de 16 de 
novembre de 1999, i que es van fer constar a la carta fundacional formalitzada mitjançant 
escriptura pública autoritzada pel notari César Martín Núñez el dia 9 de gener de 2000. 
 
Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Raimon Gusi (regidor de Cultura i CiU) destaca que el Patronat ja va aprovar en el mes de juny 
el canvi, que es ratifica. És evident que el sector públic té la majoria en el Patronat, i la fórmula 
també permetrà guanyar agilitat quant a subvencions que es poden rebre. Gusi diu que enguany 
el Museu celebra el seu 75à aniversari, i tots els regidors i regidores queden convidats als actes 
que tindran llocs abans de la Festa Major. També el pregó del 10 de setembre, que precedeix 
sempre la Diada de l’11 de setembre, commemorarà enguany l’aniversari del Museu, i anirà a 
càrrec de l’escriptor i periodista Vicenç Villatoro. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la proposta, com ho va fer també en el si del 
Patronat. La majoria dels patrons depenen del sector públic, com els recursos, i ha d’existir més 
control. Villarroya demana que s’agiliti la proposta i l’execució del compromís de crear un 
Institut municipal o similar que doni suport tècnic, econòmic, jurídic, etc. a diversos organismes 
relacionats amb la cultura (VINSEUM, escola de música, Administradors de la FM, Cal Bolet, 
Auditori, etc.). El VINSEUM ha d’obtenir recursos i gestionar-los bé, i celebra les importants 
subvencions que amb gran esforç s’han aconseguit. El sector privat també ha de jugar un rol 
important, i el Museu té un paper clau per al desenvolupament de Vilafranca i la comarca. 
 
Josep Quelart (ERC) celebra que s’hagi rectificat, passant de fundació privada a pública, la qual 
cosa vol dir que anem en bona direcció. Diu que quan a l’any 1998 es va debatre la creació de la 
fundació privada hi ha haver una única al·legació en contra que va presentar ell mateix, sense 
èxit, perquè considerava que una fundació privada no era la millor solució ni de fons ni de 
forma, i que no era lògic que béns públics com el Palau reial deixessin de ser públics i quedessin 
en mans d’una fundació privada. Creu que el temps li ha donat la raó, i ara es tracta de potenciar 
el VINSEUM, el qual hauria de ser més proper a Vilafranca i a la comarca, i a la seva gent. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable. Cal fer el canvi també per a rebre subvencions 
de les Administracions. S’ha de potenciar el VINSEUM, donant protagonisme a l’enoturisme i 
cercant la col·laboració privada. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la proposta, i propugna un debat ampli per a redefinir el rol 
del VINSEUM. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) celebra el canvi, i felicita el Patronat i la Junta del Museu 
per la iniciativa presa. Cal obrir el debat sobre el VINSEUM i, pel que fa a la seva prevista 
ampliació, recuperar els informes ja emesos en el seu dia i analitzar com es pot fer l’ampliació, i 
el seu cost. 
 
VII. MOCIÓ SERVEI “RESPIR”  
 
Es presenta la següent moció per part dels grups de la CUP, d’ICV-EUiA, Socialista i, finalment 
també, d’ERC: 
 

El servei Respir és un programa social d'atenció residencial temporal per a persones 
amb un determinat grau de dependència per raons d'edat i/o discapacitat i que a Vilafranca 
oferia la Fundació l’Espiga. Aquest programa supleix temporalment la llar familiar, amb una 
doble finalitat: per una banda, fomentar la independència de la persona amb discapacitat i per 
altra, donar suport i millorar la qualitat de vida dels familiars cuidadors que tenen al seu 
càrrec una persona assistida, proporcionant-los així, un temps de descans i donant resposta a 
determinades situacions familiars previstes o imprevistes. 

Fins al passat dia 31 de maig, aquest servei s’oferia en un pis de propietat municipal 
ubicat al carrer de la Font, amb una superfície de 46 m2, aproximadament. 

Aquest servei estava finançat per la Diputació de Barcelona amb una aportació anual 
de 20.000€ que servien per a pagar el lloguer del pis (amb un cost mensual de 219’76€) i els 
serveis que els/les professionals oferien. A banda d’això, els usuaris i usuàries pagaven 12€ 
diaris en concepte de manutenció amb pensió completa i atenció a les necessitats bàsiques de la 
vida diària. 

Aquest servei, que durant l’any 2009 va ser utilitzat durant 270 dies, es veu ara en 
perill, ja que la Diputació de Barcelona ha deixat de finançar-lo i per tant, la Fundació 
l’Espiga s’ha vist obligada a deixar d’oferir-lo. L'alternativa d'aquests cuidadors/es és 
desplaçar-se fins a les Llars Mundet a Barcelona, la qual cosa provoca que cuidadors i 
familiars hagin de desplaçar-se i un trencament dràstic de la realitat quotidiana, ja que els 
usuaris/es d'aquest servei no poden mantenir la seva activitat diària. 
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D’altra banda, disposar d’aquest servei en el municipi suposa mantenir més temps a les 
persones amb diversitat funcional al seu entorn familiar. Les famílies que tenen al seu càrrec a 
una persona amb dependència poden, sempre que ho necessitin, sol·licitar el servei de Respir.  

Per tant, el Servei de Respir és imprescindible per a totes les persones amb familiars 
dependents, ja que aquest, els ofereix la possibilitat de poder donar resposta a situacions 
temporals derivades de malaltia, desplaçament, descans, etc., de la persona cuidadora. Al 
mateix temps, es normalitza la vida per les persones amb diversitat funcional per seguir en les 
seves activitats de la vida diària, i per poder participar en la societat en la que viuen, a la 
vegada que la nostra societat els inclou i integra.  
 
Per tot això, s’acorda: 
 

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca ofereixi el Servei de Respir dins de la seva carta de 
Serveis i assumeixi les despeses derivades d’aquest servei. 

2. Que el pagament d’aquest servei es determini segons els ingressos familiars de cada 
usuari/a de forma progressiva. 

3. Que sol·liciti a la Fundació l’Espiga el seu assessorament i orientació professional a 
les famílies i a l’Ajuntament de Vilafranca per posar en marxa novament el servei. 

4. Que s’utilitzi el pis municipal del carrer de la Font per a donar aquest servei. 
5. Que els serveis vinculats a la neteja i manteniment del pis siguin realitzats per a 

persones en situació d’atur i amb dificultats per a reincorporar-se al mercat de treball. 
6. Que es posi en coneixement de totes les entitats de Vilafranca i comarca vinculades als 

col·lectius amb diversitat funcional, i a les escoles i instituts de Vilafranca de la posada 
en marxa d’aquest servei. 

 
L’anterior moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup del PP. 
 
Xavier Navarro (CUP) es remet a la claredat de la moció, molt treballada amb l’Espiga. 
L’entitat gestionava el servei sense estar-ne obligada, i existia una subvenció de la Diputació 
que ha desaparegut. L’Ajuntament hauria de cobrir el cost (és una qüestió de prioritats), però la 
regidoria de Serveis Socials s’hi nega apel·lant a la crisi econòmica. Es tracta però d’un servei 
important que s’ha de garantir, i per això es presenta la moció conjuntament amb altres grups. 
Malgrat la crisi, 20.000 euros anuals tampoc no és una quantitat prou alta com per negar-se a 
aquesta justa demanda, i lamenta haver de presentar una moció per una qüestió que no hauria de 
plantejar dubtes. A l’obrir-se el servei a diferents col·lectius, la gestió no la pot fer l’Espiga sinó 
l’Ajuntament (encara que l’Espiga pugui col·laborar), i amb una bona gestió l’Ajuntament no ha 
de patir dèficits addicionals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa la moció, ja que el servei determina en molts casos que 
persones concretes puguin tenir o no una bona qualitat de vida. Ja disposem del pis, i del treball 
de l’Espiga, i el servei no es pot perdre per 20.000 euros, quantitat petita i assumible que és molt 
inferior, per exemple, a l’increment que ha experimentat el servei de neteja viària. És un servei 
que té un nivell d’utilització alt, amb un cost no gens elevat. És un dels serveis que no es pot 
retallar en cap cas, opina Villarroya. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) afirma que cal prioritzar l’atenció a les persones dependents. 
La despesa és assumible, i prestant el servei evitem que les persones s’hagin de desplaçar a les 
Llars Mundet de Barcelona. L’any 2008 la Diputació ja va intentar retirar la subvenció, però es 
va poder evitar amb pressió, i ara també s’hauria de fer pressió amb el mateix propòsit. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i manifesta que vol encapçalar-la. Cal treballar per 
recuperar el finançament que atorgava la Diputació, però si no és possible l’Ajuntament haurà 
d’assumir els costos del servei. D’altra banda, es constata sovint que l’Ajuntament no disposa de 
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suficients locals adequats per a prestar serveis, i caldria fer accions per a corregir aquesta 
deficiència. 
 
Josep Ramon (PP) demana que es reclami finançament a la Diputació, i que si aquesta no pot 
subvencionar RESPIR que els diners surtin d’altres fons més prescindibles que la Diputació 
concedeixi a l’Ajuntament de Vilafranca. A parer de Ramon, s’ha de garantir que el servei el 
segueixi prestant l’Espiga, a qui s’atorgaria la subvenció, ja que si el presta directament 
l’Ajuntament el cost no serà de 20.000 euros, sinó d’una quantitat força més elevada. Si no és 
així, i s’advoca per la prestació directa municipal, el PP s’abstindrà. En general, el PP troba 
encertat que la societat civil assumeixi serveis d’aquesta mena amb subvenció municipal, però 
l’Ajuntament no ha de gestionar tots els serveis i generar més dèficit públic. 
 
Ramona Suriol (CiU) considera encertat que el pis no es tanqui. La Diputació per manca de 
recursos presta el servei des de la Llars Mundet i ha eliminat la subvenció. Per assumir-ho des 
de l’Ajuntament cal un estudi previ. S’ha de veure si es fa càrrec del servei l’Espiga, una anàlisi 
de costos, veure si s’actualitzen les quotes a càrrec dels usuaris o famílies, sobretot si el servei 
s’obre a les persones dependents, etc. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que potser els partits que tenen mà a la Diputació podrien ajudar a 
què la subvenció no desaparegui. Tothom vol prioritzar els assumptes socials, però s’ha de 
veure d’on surten els diners. L’Ajuntament ja fa un un gran esforç a favor de la tasca de 
l’Espiga, finançant la construcció de la nova aula d’educació especial amb un cost de més 
d’1.000.000 d’euros; ja veurem si la Generalitat compleix i torna els diners a l’Ajuntament, però 
fins i tot si fos així els interessos anirien a càrrec de l’Ajuntament. La moció no parla de pagar 
20.000 euros, sinó d’assumir directament el servei, costi el que costi. No es pot acceptar, afirma 
l’alcalde, sense estudis previs i seriosos, i a més cal tenir present que fan ús del servei persones 
de la comarca, i no consta que els seus municipis hagin compromès aportacions. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que la quantitat no és important, ja parlem de 20.000 euros o de 
40.000 euros, i esdevé viable. Cal prendre el compromís i aprovar la moció, i després ja 
s’estudiarà el finançament i les aportacions de les famílies. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que la Diputació presta el servei a les Llars 
Mundet. Disposar d’un pis a Vilafranca era una excepció que la Diputació subvencionava 
excepcionalment. Si ara no és possible, ha d’implicar-se més l’Ajuntament. 
 
Finalment la moció s’aprova, per bé que l’alcalde afirma que a partir d’aquí caldrà fer estudis, i 
estudiar la viabilitat i les formes. 
 
VIII. ATENCIÓ A MALALTS AMB INSUFICIÈNCIA RENAL  
 
Es presenta, finalment per tots els grups municipals, la següent moció: 
 

Atès que un nombre important de persones de Vilafranca i l’Alt Penedès pateixen 
malalties derivades d’una insuficiència renal crònica. 

Atès que aquestes persones s’han de traslladar diàriament a l’Hospital Sant Antoni 
Abad de Vilanova per tal de seguir el tractament d’hemodiàlisis. 

Atès que la combinació del desplaçament i la llarga durada de les sessions 
d’hemodiàlisis  obliga a aquestes persones a estar absents de casa seva entre quatre i vuit 
hores al dia. 

Atès que les sessions deixen als pacients moltes vegades fortament debilitats i per tan 
amb la necessitat d’anar a casa el més ràpidament possible per descansar. 

Atès que l’Hospital de Vilafranca atén a persones de tot l’Alt Penedès i per tan la 
quantitat de possibles usuaris del servei de hemodiàlisi és important, 
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Per tot això, S’ACORDA: 
Sol·licitar al  Servei Català de la Salut que es desplegui amb la major brevetat possible 

un nou punt d’atenció a la insuficiència renal crònica equipat amb monitors d’hemodiàlisi, de 
forma que les persones de l’Alt Penedès no s’hagin de desplaçar a Vilanova per seguir el 
tractament.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (CiU) destaca que la moció parteix d’un grup de persones afectades. El tractament 
és dur, i el desplaçament comporta molèsties i estar fora de casa moltes més hores de les que 
caldria. L’Hospital està disposat a prestar el servei, però cal convèncer el Sevei Català de la 
Salut de la necessitat d’instal·lar el punt de suport a l’Hospital de l’Alt Penedès. 
 
Els portaveus dels diferents grups municipals, i l’alcalde, intervenen per a donar suport explícit 
a la moció. 
 
IX. MOCIÓ CONVENIS PLURIANUALS AMB ENTITATS  
 
Es presenta la següent moció per part dels grups d’ICV-EUiA i de la CUP i,  també finalment 
d’ERC: 
 

Tot i els avenços dels darrers anys, diversos serveis socials i de salut importants per al 
desenvolupament normal de la vida quotidiana de part important de la població encara no estan 
plenament garantits en la nostra societat, 

Per donar resposta a aquesta realitat a Vilafranca i a l’Alt Penedès són nombroses les 
entitats cíviques, de voluntariat i del tercer sector que realitzen una part d’aquestes tasques 
prestant serveis a la població de la Vila i la comarca, 

Si bé molts d’aquests serveis compten amb finançament d’aquest Ajuntament, entre 
d’altres organismes públics, el cert és que, en la majoria de casos, aquests ajuts s’articulen 
mitjançant diferents convocatòries disperses de subvencions de caràcter anual que, d’una banda, 
per la seva curta durada, dificulten la planificació de les entitats que presten aquests serveis 
socials i de salut; i d’altra banda, aquesta dispersió en múltiples convocatòries també fa més 
complexa l’anàlisi i l’establiment de prioritats per part dels òrgans democràtics en relació als 
serveis que es considera prioritari garantir o recolzar. 

Atès que considerem que, tot i la situació de crisi econòmica, la prestació efectiva dels 
serveis socials i de salut ha de quedar convenientment garantida i finançada, 

Atès que considerem que una part important de la feina que realitzen aquest col·lectius 
hauria de ser realitzada per les institucions, 

Atès que considerem que els serveis que ofereixen molts d’aquests col·lectius són 
imprescindibles per una part important de la ciutadania i que per tant, cal assegurar-ne la 
qualitat i la continuïtat, 
 

Els Grups Municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa 
(ICV-EUiA), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), _ _ _ proposen al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
Primer.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès establirà convenis de col·laboració 

plurianuals amb les entitats que, de forma regular, rebin finançament municipal per 
prestar serveis socials i/o de salut a la població; substituint l’actual fórmula de 
convocatòries anuals aïllades. 

Segon.-  En aquests convenis, que seran públics, constaran especificats tots els serveis que 
es compromet a prestar l’entitat i el finançament municipal a percebre. D’altra 
banda, l’Àrea de Serveis a les persones es responsabilitzarà de fer el seguiment 
dels projectes i/o actuacions finançats amb aquests convenis. 
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Tercer.-  Es tendirà a realitzar convocatòries plurianuals de tres anys en especial per aquells 
serveis amb un funcionament ja consolidat per tal de facilitar la gestió dels 
mateixos i evitar incerteses pressupostàries. 

Quart.-  Les regidories afectades presentaran a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Serveis a les Persones, en un termini màxim de dos mesos, una relació de les 
entitats actualment beneficiàries, dels serveis que presten i de les aportacions 
econòmiques que hi realitza l’Ajuntament; als efectes que es pugui fer una correcta 
previsió pressupostària per al 2011, i elaboraran un plec de clàusules de 
convocatòria que s’ajusti al que estableix aquesta moció. 

Cinquè.- Els convenis de serveis signats amb les entitats, hauran de ser inclosos a la carta de 
serveis que actualment ofereix la regidoria de Serveis Socials. 

Sisè.-  Notificar aquesta moció a les entitats cíviques i del tercer sector que presten serveis 
socials i de salut a la Vila i a la comarca. 

 
La moció anterior ha estat rebutjada amb 5 vots a favor (grups de la CUP, PP, ERC i ICV-
EUiA), 8 en contra (CiU) i 8 abstencions (grup Socialista). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que amb el sistema de convocatòries anuals les entitats 
van de corcoll, i no saben si els seus convenis seran renovats. La moció demana informació en 
un termini màxim de dos mesos sobre els convenis anuals per tal de disposar de la informació 
quan es debati el pressupost de 2011 i prendre les decisions adequades. Parlem de serveis bàsics 
que presten entitats solvents, i cal garantir una estabilitat i una seguretat, amb convenis per 
exemple de tres anys de durada. Fem referència a serveis regulars i amb funcionament 
consolidat (Creu Roja, Càritas, etc.). El caràcter plurianual del conveni no es contradiu amb la 
possibilitat de fiscalització de l’aplicació dels fons, i hi ha mecanismes legals per a permetre 
afectar fons pressupostaris futurs, amb garanties i certs requisits. Quant a la inclusió en la 
cartera de serveis, s’inclourien els convenis, però les condicions de prestació dels serveis no es 
modificarien. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que algunes entitats assumeixen responsabilitats en certa forma 
impròpies de prestació de serveis a la ciutadania. Els seus projectes són a més d’un any, i 
aquestes entitats no haurien de passar per tràmits constants de convocatòria, sinó gaudir de 
convenis estables i fiables. Es tracta de donar garanties sense exigir res, perquè les entitats 
signarien o no voluntàriament els convenis. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, l’encapçala i la troba plenament pertinent. També 
dóna suport Josep Ramon (PP), qui afirma que la modalitat hauria d’afectar a entitats 
consolidades com Càritas i Creu Roja, mentre que la resta d’entitats s’haurien d’acollir a 
convenis anuals. 
 
Aureli Ruiz (CiU) constata que comparteix algunes qüestions de la moció, i que les entitats de 
què parlem porten a terme una tasca molt positiva. El govern municipal vol aportar recursos a 
les entitats, per tal de garantir els serveis que presten. No es fan moltes convocatòries, sinó 
només una a l’any, i les entitats han de justificar les subvencions anualment. L’acceptació de la 
moció comportaria condicionar els pressupostos futurs, i no és bo condicionar els pressupostos a 
cop de moció, ni adquirir compromisos sense plena cobertura pressupostària. A més, l’any 
vinent hi ha eleccions i veurem com queda la composició de l’Ajuntament;  signar ara convenis 
a tres anys comportaria condicionar el proper mandat municipal de quatre anys. Ruiz creu que 
amb convenis anuals es fiscalitza millor l’ús de les subvencions públiques, i aquests convenis no 
suposen cap problema per a les entitats. Recorda que l’Ajuntament té una forta estructura de 
despesa en Serveis Socials, però per al finançament acaba depenent de convenis amb la 
Generalitat de caràcter anual. CiU no troba correcta la moció, i menys encara aquest any. 
Recorda que algunes entitats ja tenen una partida específica de subvenció en el pressupost, i 
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afirma que és difícil saber de què parlem quan ens referim a consolidació i funcionament 
regular. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) planteja dubtes quant a l’encert de la moció. Els pressupostos 
són anuals, i concertar convenis a tres anys crea dificultats, i complica el seguiment dels imports 
de les subvencions. Els serveis de les entitats són importants, però no és gens clar que s’hagin 
d’incorporar a les carteres de serveis de l’Ajuntament com si fossin un servei universal. A més, 
amb les exigències de la moció, les entitats s’haurien de professionalitzar, i potser no sigui això 
el que vulguin, ni el que calgui, ni el més viable. Terrades fa palesa l’abstenció del seu grup. 
 
X. MOCIÓ SENTÈNCIA TC I INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA  
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup d’ERC: 
 

La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya el 28 de juny de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals 
d'aquesta norma jurídica ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La 
declaració d'inconstitucionalitat de la totalitat o part de catorze articles i la restricció 
interpretativa sobre vint-i-sis més modifica en els aspectes fonamentals l'Estatut que la 
ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, que l'Estatut aprovat per les Corts 
Espanyoles ja incorporava una rebaixa molt substancial respecte del text aprovat al Parlament el 
30 de setembre del 2005, i que ja afectava a parets mestres com la recaptació de tots impostos 
per part de la Generalitat, el control sobre grans infraestructures, la relació bilateral amb l'Estat, 
el reconeixement jurídic de Catalunya com a nació i la presència en organismes de la Unió 
Europea, entre altres aspectes, als quals cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició 
de la llengua catalana, la descentralització del poder judicial o l'eliminació del blindatge de 
competències de la Generalitat, entre d'altres. 

D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de 
la voluntat expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou 
la voluntat de ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. 
Aquest fet situa les institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel 
poble de Catalunya, de qui n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt 
d'institucions, societat i forces polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat 
expressada de forma lliure, democràtica i pacífica. 

La ciutadania de Vilafranca del Penedès i de Catalunya ja ha expressat, mitjançant la 
mobilització popular, la necessitat d'assolir aquest nou horitzó d'independència nacional. El 
passat 13 de desembre la ciutadania de Vilafranca del Penedès va impulsar la  celebració d'una 
consulta popular sobre la independència de Catalunya, en la qual el suport a la independència va 
ser aclaparador. I el passat dissabte 10 de juliol, Catalunya ha viscut al manifestació més 
important de la seva història, amb més d'un milió i mig de catalans que han sortit als carrers de 
Barcelona en defensa de la voluntat del poble de Catalunya expressada en referèndum i en 
rebuig a la sentència d'un Tribunal Constitucional que deixa les aspiracions d'una part cada 
vegada més gran del poble de Catalunya fora del marc constitucional espanyol. 
 

Per tot allò anteriorment exposat, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, acorda: 
  1. Manifestar el seu rebuig a la vulneració de la voluntat popular que suposa la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta 
decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del 
marc constitucional espanyol. 
  2. Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que 
Catalunya assoleixi la seva independència nacional i es constitueixi en un estat independent, de 
dret, democràtic i social integrat a la Unió Europea, mitjançant la celebració d'un referèndum on 
aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del conjunt del poble de 
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Catalunya. 
3. Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a 

implicar-se plenament en la nova etapa històrica que s'obre en el camí cap a l'assoliment de la 
independència nacional. 

4. Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la 
Generalitat. 
 
L’anterior moció ha estat rebutjada amb 5 vots a favor (ERC, CUP i les regidores de CiU Emília 
Torres i Maria Josep Tuyà), 9 en contra (grups Socialista i del PP) i 7 abstencions (grup d’ICV-
EUiA i els 6 regidors i regidores de CiU restants). 
 
Es fa constar que en aquest punt de l’ordre del dia, d’acord amb el ROM i amb l’autorització de 
l’alcaldia prèvia consulta als portaveus de grups municipals, ha intervingut l’entitat Òmnium 
Cultural (Alt Penedès), representada pel seu president Ricard Serra i Benavent. 
 
Ricard Serra agraeix que se li hagi reconegut el dret a intervenir, i afirma que ho farà altres cops 
en el futur si se li demana per una causa coherent amb les finalitats d’Òmnium. La manifestació 
del 10 de juliol organitzada per Òmnium va ser un èxit, finalment de tots. Ara cal treballar 
encara més, i també des de les institucions, lluitant pel dret inalienable de decidir. Les 
institucions han d’exercir el dret de decidir democràticament, i no gastar més esforços en la 
tasca inútil de regenerar l’Estat. Per això la seva entitat s’adhereix a mocions com la d’ERC. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna les gràcies a Ricard Serra, i diu que és hora de parlar clar. El Pe 
extraordinari darrer era per rebutjar la sentència i donar suport a la manifestació. Quelart es 
pregunta “i ara, què?”. A parer seu la gent vol, com cridava clarament a la manifestació, la 
independència de Catalunya. Ja no és moment de tornar a l’Estatut, o de demanar de moment el 
concert econòmic, o de dir que ara no toca, o que encara no som prous. Diumenge el diari “La 
Vanguardia” (no independentista) publicava una enquesta segons la qual el 47% dels ciutadans 
aposta per la independència, front o a un 36% que no ho fa. El líder de CiU Artur Mas diu que 
el país encara no està madur per a la independència, però sí que ho està. Cal la unitat per anar 
endavant, però no cap enrere, i ara s’ha de fer un pas més i apostar per la independència. Cal 
donar la paraula al poble, i fer possible que és pugui expressar en referèndum lliure. L’etapa 
autonomista ja no té recorregut, i el federalisme no és viable. El missatge de la manifestació del 
10 de juliol és clar a parer seu, i cal un clam i un consens cap a la independència per la qual 
ERC treballa. Quelart cita paraules a favor de la independència del vilafranquí Joan Solé i 
Bordes, per a ell una genuïna expressió de la intel·lectualitat local. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que en els darrers anys l’Ajuntament ha pres postura en 
diverses ocasions a favor del dret a decidir, ha recolzat les consultes populars i el dret a 
l’autodeterminació. Aquests pronunciaments han comptat i compten amb el suport i el vot 
favorable del seu grup municipal. Ara bé, consideren que no és funció instar des de 
l’Ajuntament Vilafranca al Parlament a declarar la independència perquè el Parlament 
representa la sobirania popular de tot el poble de Catalunya i se’l vota per conduir 
democràticament el país en la presa de les decisions més importants, considerant el fons, les 
formes i l’oportunitat, i atenent a la voluntat de la majoria de la ciutadania. Ara mateix les dues 
grans forces polítiques de Catalunya (CiU i PSC) no aposten per la independència, i a més 
d’aquí a pocs mesos tindran lloc eleccions. Davant de la crisi institucional provocada pel 
Tribunal Constitucional, des de l’Ajuntament en el ple anterior (de forma una mica teatral però 
materialment correcte en el fons) s’ha posat de relleu el rebuig a la sentència contra el que van 
acordar les institucions de Catalunya i l’Estat i contra el que va ratificar el poble. I en el 
conflicte i la crisi institucional subsegüent l’Ajuntament s’ha posicionat al costat del Parlament 
de Catalunya que és on des d’ICV-EUiA pensen que ara toca estar. Villarroya convida a no 
buscar més titulars banalitzant el tema a cop de moció i a cultivar la majoria social que ens 
permeti avançar, tots junts, com a país i com un sol poble.  
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Josep Ramon (PP) afirma que ja va votar contra la moció presentada en el Ple extraordinari, i 
ara votarà encara amb més raons contra una moció declaradament independentista. Que el TC 
fes un judici sobre l’adequació a la Constitució de certs preceptes forma part de les regles del 
joc, i de fet ja es va avisar de la probable inconstitucionalitat d’algunes disposicions. La 
Constitució també va ser ratificada en referèndum per una ampla majoria del poble, i la reforma 
de l’Estatut de Catalunya no era percebuda com una necessitat popular. No és hora 
d’inestabilitat ni d’independència, sinó de solucionar els problemes de la gent com la situació 
econòmica i l’atur. La manifestació del 10 de juliol és respectable, però va aplegar segons 
càlculs raonables unes 300.000 persones, i no totes elles eren independentistes. 
 
Llorenç Casanova (CUP) diu que sempre és un bon moment per a demanar la independència. 
Agraeix a Òmnium que organitzés la manifestació, i el seu resultat. El diàleg i la negociació 
amb l’Estat sempre ha estat un joc de pedra, paper i tisores en el qual l’Estat sempre empra les 
tisores per retallar els nostres papers, i en el que sempre perdem. No ens deixen canviar les 
regles de joc (Constitució), i llavors és preferible abandonar el joc i emancipar-nos, tot i que 
amenacen amb l’ús de la violència i amb la intervenció de les forces armades. L’Ajuntament va 
fer bé declarant-se moralment exclòs de la Constitució, i s’ha de defensar el dret democràtic 
d’autodeterminació. La CUP advoca per exercir la sobirania a través d’un referèndum, malgrat 
que el Parlament de Catalunya impedeixi (i molt recentment) les iniciatives populars en aquest 
sentit. Considera Casanova lamentable que el PSC considerés una “charlotada” el darrer Ple 
extraordinari de l’Ajuntament, sobretot tenint en compte que va votar a favor de la moció final 
aprovada. 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que, tret d’algunes frases concretes, el seu grup comparteix la part 
expositiva de la moció. Cal rebutjar la sentència del TC, i canalitzar cap a noves fites 
l’embranzida popular representada per la manifestació. La manifestació reclamava el respecte 
de la voluntat del poble expressada en el referèndum de l’Estatut. És important recordar que el 
poble va votar a favor de l’Estatut, però en canvi la moció prescindeix d’aquesta voluntat 
popular. Els catalans hem de poder exercir el dret de decidir i d’autodeterminació, però això ho 
ha de fer el poble, sense marcar el camí nosaltres. Dir que la majoria advoca per la 
independència és només una opinió. La moció advoca per la independència en clau electoralista,  
i ara no és moment de pronunciaments d’aquesta mena. 
 
Franscisco Romero (grup Socialista) afirma que la sentència del Tribunal sobre l’Estatut s’ha de 
rebutjar, ja que no està a l’alçada. Agraeix el rol d’aplegar voluntats d’Òmnium. El grup 
Socialista votarà contra la moció, perquè s’ha de donat suport a les iniciatives nacionals del 
Parlament, però el PSC no comparteix, encara que la respecta, la via independentista. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que la moció va més enllà del que toca. S’ha de defensar el dret de 
decidir del poble, però l’Ajuntament no ha de pronunciar-se per vies concretes, siguin 
autonomistes, federalistes, independentistes o altres. D’altra banda, a Vilafranca no li convé 
sortir és als mitjans de comunicació com a davantera, des de l’Ajuntament, d’opcions d’aquesta 
mena. 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SO BRE 
INCORPORACIÓ DE LA VEGUERIA PENEDÈS EN LA LLEI DE V EGUERIES 

 

Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l’ordre del dia, s’ha presentat una moció 
per part de l’alcalde, a proposta de l’entitat Plataforma per una Vegueria Pròpìa (PVP). 
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La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, ha estat acceptada per 
unanimitat. L’alcalde Pere Regull justifica la urgència afirmant que el Parlament de Catalunya 
votarà la Llei de vegueries la setmana vinent. 

També afirma l’alcalde, d’acord amb el ROM, que si els grups municipals no s’hi oposen 
reconeix el dret a intervenir en el Ple, sobre aquest punt, a la Plataforma per la Vegueria Pròpìa 
(PVP), a través de Fèlix Simón. 

El text de la moció és el següent: 

Atès que el passat dia 14 de juliol el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat 
l’Àmbit funcional de planificació del Penedès. 

Atès que precisament la preexistència d’un àmbit funcional de planificació és un dels 
requisits que s’havien establert per tal de poder tenir vegueria. 

Atès que en aquest moment s’ha salvat aquest obstacle i per tant el Penedès està en les 
mateixes condicions que la resta. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha decidit seguir el procediment d’aprovació de la 
llei de vegueries malgrat que la recent sentència del Tribunal Constitucional fixava la 
impossibilitat que les noves vegueries fossin discrepants amb les delimitacions actuals de les 
províncies. 

Atès que si s’aprova la llei serà de difícil aplicació degut a l’esmentada sentència del 
Tribunal Constitucional i per tant caldrà efectuar-hi modificacions substancials. 

Atès que, encara que no sigui d’immediata aplicació total o parcial, la llei de vegueries 
deixarà fixada l’organització actual i futura de Catalunya, instituint unes vegueries 
d’establiment immediat i unes altres a incorporar quan les circumstàncies ho permetin.  

Atès que, a part de la del Penedès, hi ha altres vegueries que també suposen una 
superació dels límits provincials actuals i per tant d’immediata aplicació. 

Atès que en els darrers anys s’ha realitzat un esforç molt important de la societat civil 
per l’assoliment de la Vegueria Penedès, que ha rebut el suport d’un 88% dels ajuntaments, que 
representen el 92% dels habitants, dels quatre Consells Comarcals i una innombrable quantitat 
d’adhesions d’entitats i persones. 

Atès que en la Llei de Vegueries que es portarà al ple del 28/29 de juliol, s’establiran 
les vegueries en què s’organitzarà Catalunya en el present i en el futur, i que les que no entrin 
en la redacció de l’actual llei requeriran en el seu moment de grans esforços tant de la societat 
com dels ajuntaments afectats per tal d’incorporar-les. 

Atès que tota aquesta feina ja s’ha fet al Penedès, havent-se rebut prou i sobrats suports 
per tal que la Vegueria Penedès s’inclogui ja a la llei actual, i per tant seria una falta de 
respecte a la veu del territori si això no es fos així, i més tenint en compte que les altres 
vegueries que s’inclouen a la llei no han rebut aquest suport unànime. 

 
Per tot l’exposat, S’ACORDA: 
Sol·licitar amb la màxima urgència a tots els grups representants en el Parlament de 

Catalunya que en la tramitació de la Llei de Vegueries s’accepti l’esmena segons la qual 
s’incorpora la Vegueria Penedès en la relació de Vegueries que configurarà el nostre país. 

 

L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 

 
Fèlix Simón, com a representant de l’entitat Plataforma per una Vegueria Pròpia, afirma que fa 
un any s’advocava per l’existència de l’àmbit funcional de planificació del Penedès, i ara 
l’Àmbit s’ha assolit per acord unànime del Parlament, la qual cosa ès un èxit de tothom, ja que 
en teoria i segons s’ha dit sempre la condició d’Àmbit permet accedir a la de Vegueria. Simón 
afirma que els tres partits que formen el govern tripartit de Catalunya fins ara (PSC, ERC i ICV) 
neguen que per llei es creï la Vegueria del Penedès, i alguns ho han dit sempre i altres ho diuen 
ara. Simón pensa que aquests partits del govern actual cometen una injustícia i no accepten la 
voluntat popular expressada a través de la gran majoria d’ajuntaments, consells comarcals, etc. 
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Simón diu que el Penedès sencer clama de forma indiscutible a favor de la vegueria pròpia. S’ha 
tramès un escrit als 135 Diputats del Parlament. El dia 29 de juliol el ple del Parlament vota la 
llei de vegueries, i s’ha d’acceptar l’esmena que demana el reconeixement ja des de l’inici de la 
vegueria Penedès. 
 
L’alcalde Pere Regull recorda que es va aprovar l’Àmbit Penedès. Ara la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut posa en qüestió les vegueries, de forma que sembla que només 
podran tirar endavant les que coincideixin geogràficament amb les actuals províncies, tret que 
en el futur es modifiqui la Constitució o aquesta s’interpreti d’una altra manera. Però el govern 
tripartit i la seva majoria parlamentària sembla que vol aprovar igualment la llei, però amb set 
vegueries i obviant la del Penedès. Es demana que si la llei tira endavant almenys prevegi ja la 
realitat de la vegueria Penedès, encara que possiblement no podrà ser efectiva de moment. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana a l’entitat Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) 
que quan presenti una moció la faci arribar també als grups municipals, ja que l’alcaldia no l’ha 
lliurada a aquests grups fins a l’inici del Ple. Valora Villarroya positivament el reconeixement 
de l’Àmbit, que tant ha costat. Ara cal treballar per la Vegueria no des de mocions i grans 
declaracions, sinó des de la base i amb compromisos reals d’ajuntaments, consells i altres, i amb 
el lideratge de Vilafranca. Cal acordar seus, reduir consells comarcals, mancomunar serveis 
comuns, etc. Després de l’Àmbit, s’aconseguirà la vegueria si es treballa plegats i de valent, 
superant tacticismes i partidismes. Villarroya dóna suport a la moció. 
 
Josep Quelart (ERC), després de felicitar-se per haver assolit per unanimitat l’Àmbit funcional 
Penedès proposa una moció in voce a la moció, basada en el fet que per tal que existeixi 
vegueria Penedès han d’existir les vegueries en general. L’esmena a la moció reclama als 
parlamentaris que votin també a favor del projecte de llei de vegueries en el seu conjunt, ja que 
si no tot plegat és una contradicció. Hi ha partits que donen suport a l’esmena que dóna suport a 
la creació dins de la llei de la vegueria Penedès, però que alhora rebutgen la llei en el seu 
conjunt, cosa que és contradictòria. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. El PP advoca per les diputacions provincials, 
però si finalment hi ha vegueries la del Penedès s’ha de reconèixer. També cal abordar 
assumptes pràctics: seu de les institucions de les vegueries, recursos econòmics, etc. 
 
Llorenç Casanova (CUP) agraeix la tasca de l’entitat PVP, gràcies a la qual disposem de 
l’Àmbit. La moció gairebé no s’hauria de discutir, perquè si es té Àmbit s’hauria de tenir també 
vegueria. Ara la vegueria s’ha d’aprovar en la llei, ja que en un altre cas no podrà ser una 
realitat durant molts anys, i recorda que l’Ajuntament ja s’han mostrat a favor de la vegueria 
Penedès en diverses ocasions. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que l’aprovació de l’Àmbit funcional (reclamada pel 
Ple des de 1987) és una bona notícia. El PSC dóna suport a l’esmena d’ERC, i també a la moció. 
 
L’alcalde Pere Regull, en nom de CiU i sobre l’esmena d’ERC, s’hi oposa, i afirma que hi ha 
partits com el seu que discrepen de la llei globalment, atesa la manca de consens, el moment, el 
model triat i altres circumstàncies. Ara bé, si la majoria del govern tripartit fa que la lleu tiri 
endavant, com és previsible, en la relació de vegueries aprovades hi ha d’haver el Penedès sense 
cap dubte. 
 
Sotmesa a votació l’esmena d’ERC, és rebutjada amb 10 vots a favor (ERC, Socialista i ICV) i 
11 en contra (CiU, CUP i PP). 
 
PRECS I PREGUNTES 
 



 20 

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que en el darrer Ple ordinari l’alcalde es va 
comprometre a reunir-se amb els veïns afectats, per explicar-los la situació de l’antena de 
telefonia mòbil del carrer de la Granada. No s’ha celebrat la reunió ni s’ha donat informació, i 
demana que tot plegat es faci com més aviat millor, no més tard del mes de setembre. L’alcalde 
Pere Regull reconeix que és culpa seva, i es compromet a corregir l’omissió. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència al tram del carrer Sant Pere més proper a la 
rambla, reurbanitzat recentment. Demana més fermesa contra les infraccions dels conductors 
que hi aparquen indegudament, i també demana que aquest tram esdevingui carrer per a 
vianants. De fet, la proposta de conversió en zona de vianants ja l’ha feta ICV en el marc del Pla 
de mobilitat, i demana al govern que l’accepti, com ja ha fet en el cas de la parada de bus del 
Molí d’en Rovira o (segons compromís) en el de la plataforma única i voreres del carrer A. 
Acedo. Contesta l’alcalde Pere Regull que està previst que el tram del carrer Sant Pere sigui, 
efectivament, zona de vianants, i s’estava esperant per a fer-ho a què es trobés en funcionament 
el doble sentit de circulació en el lateral de la rambla de Sant Francesc. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s’interessa per la situació de la residència de Sant Francesc, i 
pregunta quina és exactament la situació actual i les previsions immediates. També pregunta 
sobre les intencions de l’equip de govern quant a convertir l’antic solar de l’INCAVI del carrer 
d’Amàlia en residència d’avis o en algun altre equipament, ara que segons ha vist s’ha 
recepcionat la finca per acord de la Junta de Govern. L’alcalde Pere Regull afirma que l’acord 
de la Junta de Govern, sobre recepció de la finca de l’INCAVI, és un tràmit administratiu ja 
previst, però no s’ha pres cap decisió encara sobre la destinació de la finca. 
 
d) Josep Quelart (ERC) es queixa per diferents precs i preguntes del seu grup que malgrat que 
ha passat força temps no s’han contestat. L’alcalde Pere Regull afirma que s’ha estructurat un 
nou sistema (mesures administratives) per aconseguir poder contestar, en temps i forma, les 
preguntes de regidors i regidors en els plens. Regull espera, encara que això no se sap mai, que 
la nova organització sigui eficaç, a partir de setembre. Els regidors i regidores ja li diran si el 
canvi suposa una millora. 
 
e) Josep Quelart (ERC) demana que ara a l’estiu es portin a terme, en diferents hores del dia, 
més controls a la via pública de cotxes i motos, vetllant perquè no facin sorolls excessius ni 
provoquin contaminació acústica. 
 
f) Josep Quelart (ERC), quant al semàfor que dóna del carrer de Cal Bolet a la rambla de Nostra 
Senyora, demana que s’eixampli la durada del període del semàfor en verd, per tal de millorar la 
circulació i evitar retencions excessives de vehicles. 
 
g) Josep Quelart (ERC) reitera el seu interès, ja manifestat anteriorment, en el sentit que una 
làpida existent en una rotonda (davant de l’Esclat) es traslladi a un indret més adient i digne, i 
pregunta si es poden col·locar lliurement làpides als espais públics. L’alcalde Pere Regull, i el 
regidor Raimon Gusi, afirmen que la làpida es va col·locar fa 45 anys en un lloc proper per 
veïns de la comarca, a fi d’homenatjar un mossèn que feia molt bona feina i que va morir allà a 
causa d’un accident de moto. Posteriorment, quan es va fer la rotonda de l’Esclat, per motius 
que es desconeixen s’hi va traslladar la làpida. En tot cas, es pot estudiar quina és la ubicació 
més adient. 
 
h) Josep Ramon (PP) pregunta si se sap quan començaran les obres de la Generalitat de 
construcció del segon Ambulatori (l’Espirall). L’alcalde Pere Regull contesta que segons la 
Generalitat començaran aviat, però ell no en sap res del cert, i no li consta que l’obra hagi estat 
licitada. 
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i) Josep Ramon (PP) pregunta sobre la reunió que havien de tenir tècnics d’ADIF i de 
l’Ajuntament, per a intentar tancar la liquiadació econòmica del conveni del ferrocarril. 
L’alcalde Pere Regull contesta que es va fer un darrer encàrrec professional a José de Marco per 
tal que fes una avaluació econòmica de les obres i de les partides; l’informe s’ha rebut aquesta 
setmana, i a partir d’aquí caldrà intentar concertar les reunions que calguin amb l’ADIF. 
 
j) Xavier Navarro (CUP) fa referència a l’anomenada “comissió de discapacitats”. Pregunta si 
existeix, qui la forma, quin règim li és aplicable, si no hi poden participar entitats i grups 
municipals tal com caldria, etc. 
 
k) Xavier Navarro (CUP) fa referència al Centre Residencial d’Acció Educatica (CRAE) que la 
Generalitat obrirà a la zona del Pla del Diable. Pregunta quan s’inaugura, quina empresa el 
gestionarà i si l’Ajuntament participarà en la gestió. Ramona Suriol contesta que ha parlat amb 
la Direcció General de la Infància; les obres estan ja acabades, però per problemes 
pressupostaris de la Generalitat el centre no començarà a funcionar fins a finals d’any, diuen 
ells. La Generalitat havia preparat un plec de clàusules per a seleccionar una empresa de gestió, 
la qual no ha estat encara triada, i hi ha bona predisposició per tal que l’empresa pugui 
contractar professionals de Vilafranca o de la comarca, si es fan arribar currículums. L’alcalde 
Pere Regull afegeix que no està prevista participació de l’Ajuntament en la gestió, ja que 
aquesta correspon a la Generalitat, si bé sempre es poden cercar algunes fórmules de contacte a 
nivell local amb la direcció. 
 
l) Josep Colomé (grup Socialista) fa referència al compromís que el govern de CiU va adoptar 
arran de l’aprovació del pressupost municipal i d’una moció, en el sentit de celebrar cada mes 
abans del Ple una sessió de taula de seguiment del pressupost amb tots els grups municipals, i de 
què existís un cert calendari. Almenys el grup Socialista, però, no ha rebut cap convocatòria ni 
calendari. Contesta Aureli Ruiz que el compromís no s’ha executat, perquè s’estava pendent 
d’informacions sobre la situació financera i econòmica. Es farà un calendari, i possiblement una 
convocatòria durant aquest mateix mes de juliol. 
 
m) Teresa Terrades (grup Socialista) pregunta què té previst fer el govern amb el servei de 
Mediació, el contracte relatiu al qual finalitza aquest estiu. Ramona Suriol contesta que 
continuarà existint el servei de Mediació, si bé tindrà lloc a partir d’una persona que contractarà 
laboralment l’Ajuntament. 
 
n) Xavier Lecegui (grup Socialista) fa referència als semàfors de la zona de la rambla de Nostra 
Senyora, avinguda de Barcelona i Santa Clara. Els semàfors no funcionen, i existeixen passos de 
vianants, amb el consegüent perill. Contesta Aureli Ruiz que els semàfors funcionen i són 
operatius, però es troben deliberadament en fase ambre, tal com es va decidir a la mesa de 
mobilitat. Amb el sistema actual, en què els semàfors no es posen en fase vermella ni verda, la 
circulació funciona millor, i no s’han advertit problemes de seguretat. 
 
o) Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que la Junta de Govern, el 26 de juny, va aprovar un 
conveni amb dues entitats, pel qual se’ls cedeixen espais a la plaça de l’Oli durant la Festa 
Major (Festa Major Alternativa). Lecegui demana una còpia del conveni, i pregunta si es 
preveuen ajuts i de quin import. Raimon Gusi contesta que el conveni, prorrogable anualment si 
no es denuncia, es troba pendent de signar, i no preveu ajuts econòmics de cap mena; les entitats 
es comprometen a facilitar esmorzar als balls, i el conveni s’ha fet a petició dels Administradors 
de la Festa Major, ja que d’aquesta forma no hauran d’assumir ells les negociacions i les 
gestions relacionades amb la FM Alternativa. 
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p) Xavier Lecegui (grup Socialista) demana que se li faci arribar un informe sobre l’estat actual 
de la plantilla de la policia local. Hauria de referir-se als dos darrers anys i descriure 
incorporacions, vacants, baixes, històric, etc. Recorda Lecegui que, malgrat les promeses, 
encara no es disposa de la memòria de la policia dels dos darrers anys, la qual cosa és 
lamentable. 
 
q) Dolors Villaró (grup Socialista) recorda que el govern va decidir fa poc un canvi del sentit de 
circulació en una part del carrer Barba i Roca, entre la via i la carretera d’Igualada, de manera 
que un tros de carrer seria de direcció única i un altre de doble sentit. Es van perdre aparcaments 
i es van queixar els veïns, i ara la mesura s’ha paralitzat. Villaró demana una còpia de l’informe 
tècnic que va avalar el canvi en el sentit de la circulació. Contesta Aureli Ruiz que existeix un 
informe de la taula de mobilitat (Via Pública i Policia), i afirma que va existir una petició de 
veïns, encara que potser finalment no eren representatius, ja que es va demostrar després que 
altres veïns eren contraris a la mesura. El cert és que existien infraccions de trànsit per circular 
en direcció contrària, la qual cosa es volia evitar amb el canvi acordat inicialment. En tot cas, es 
mirarà des del govern de vetllar per una actuació municipal més diligent en la matèria. 
 
L'alcalde, després de desitjar un bon estiu 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 Riba 

 
 
 


