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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 09/2009 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 de maig de 2009 
Horari : de 20,00  a 21,45 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 extraordinària de 
data 7 de maig de 2009. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR RAIMON GUSI 
 
S’informa que, arran de la renúncia al càrrec de regidor de Josep Maria Figueras, de la qual en 
va tenir coneixement el ple municipal el dia 7 de maig de 2009, la Junta Electoral Central ha 
lliurat la preceptiva credencial que acredita la designació com a nou regidor de l’Ajuntament de 
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Vilafranca del Penedès de Raimon Gusi Amigó, pel fet de formar part com a candidat núm. 9 de 
la llista presentada a les eleccions municipals de 27 de maig de 2007 per Convergència i Unió 
(CiU). 
 
També s’informa que Raimon Gusi ha presentat abans d’aquesta sessió les declaracions sobre béns 
patrimonials, i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, a què es refereix  la Llei 
reguladora de les bases del règim local. A la vista d’aquestes declaracions, es presumeix que 
Raimon Gusi no es troba afectat per causes legals d’incompatibilitat. 
 
Tot seguit, i després de ser cridat per l’alcalde, Raimon Gusi Amigó pren possessió del seu càrrec. 
D’acord amb l’article 108.8 de la Llei del règim electoral  general, per adquirir la plena condició de 
regidor o de regidora s’ha de prometre o jurar acatament a la constitució. 
 
La fórmula emprada per a la presa de possessió, i anunciada per l’alcalde, ha estat: 
 
“¿Prometeu o jureu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Raimon Gusi accepta el càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, i expressa el seu acatament sota la 
fórmula de prometre per imperatiu legal. 
 
Per tant, en aquest moment Raimon Gusi Amigó adquireix la condició plena de regidor de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (integrat en el grup de CiU), se li imposa la insígnia 
corresponent i passa a ocupar el seient adient del saló de sessions. 
 
Raimon Gusi dóna les gràcies a l’alcalde, a la gent de CiU i a tothom, i es declara il·lusionat pel 
fet de retornar a l’Ajuntament com a representant de CiU, en aquest cas amb responsabilitats de 
govern. Es mostra disposat al diàleg i es posa a la disposició del personal municipal, de tots els 
regidors i regidores, dels mitjans de comunicació, etc. 
 
Els representants dels diferents grups municipals donen la benvinguda a Raimon Gusi, i li 
desitgen sort i encert en les seves tasques. 
 
 
II. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR LLORENÇ CASANOVA 
 
S’informa que, arran de la renúncia al càrrec de regidor d’Otger Amatller, de la qual en va tenir 
coneixement el ple municipal el dia 7 de maig de 2009, la Junta Electoral Central ha lliurat la 
preceptiva credencial que acredita la designació com a nou regidor de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès de Llorenç Casanova Fernàndez, pel fet de formar part com a candidat 
núm. 3 de la llista presentada a les eleccions municipals de 27 de maig de 2007 per la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP). 
 
També s’informa que Llorenç Casanova ha presentat abans d’aquesta sessió les declaracions sobre 
béns patrimonials, i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, a què es refereix  la Llei 
reguladora de les bases del règim local. A la vista d’aquestes declaracions, es presumeix que 
Llorenç Casanova no es troba afectat per causes legals d’incompatibilitat. 
 
Tot seguit, i després de ser cridat per l’alcalde, Llorenç Casanova Fernàndez pren possessió del seu 
càrrec. D’acord amb l’article 108.8 de la Llei del règim electoral  general, per adquirir la plena 
condició de regidor o de regidora s’ha de prometre o jurar acatament a la constitució. 
 
La fórmula emprada per a la presa de possessió, i anunciada per l’alcalde, ha estat: 
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“¿Prometeu o jureu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Llorenç Casanova accepta el càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, i expressa el seu acatament 
sota la fórmula de prometre per imperatiu legal. 
 
Per tant, en aquest moment Llorenç Casanova Fernàndez adquireix la condició plena de regidor de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (integrat en el grup de la CUP), se li imposa la insígnia 
corresponent i passa a ocupar el seient adient del saló de sessions. 
 
Llorenç Casanova dóna les gràcies a tothom, a la gent de la CUP i al seu predecessor en el 
càrrec Otger Amatller. Promet lluitar pels ideals de la CUP de llibertat, drets socials, justícia i 
alliberament nacional i social. 
 
Els representants dels diferents grups municipals donen la benvinguda a Llorenç Casanova, i li 
desitgen sort i encert en les seves tasques. 
 
 
III. CONGIAC-GIAC RECTIFICACIÓ D’ACORDS  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Vista la notificació de qualificació emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona Sr. 
Jesús González García de data 19 de gener de 2009, amb relació a l’escriptura de data 23 de 
desembre de 2008, atorgada davant del notari de Barcelona Sr. Ricardo Ferrer Marsal, 
corresponent al num. 4878 del seu protocol, relativa a la transformació de l’Agrupació 
d’Interès Econòmic en Societat Anònima, Augment de Capital i incorporació d’un nou soci, 
entre altres, en la qual literalment es denega la inscripció de la mateixa perquè “cal acreditar 
que s’ha tramitat pels ens locals corresponents, als quals pertanyen íntegrament les societats 
municipals membres de l’agrupació d’interès econòmic, així com pel Consorci de Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, l’acte previ d’aprovació de la transformació en societat 
anònima, d’incorporació d’un nou soci, d’augment de capital social, de modificació d’objecte i 
dels estatuts socials, conforme al procediment establert a l’article 201 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (arts. 212.5 i 227 de l’esmentat Reglament)”, s’adopten els 
següents 

 
ACORDS: 
Primer: Ratificar íntegrament els acords adoptats per l’Assemblea General de Gestió 

Integral d’Aigües de Catalunya, AIE en transformació en SA, en data 19 de novembre de 2008 i 
en concret, a fi de donar compliment al requeriment del Registre Mercantil: 

- Aprovar la transformació de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, AIE en una 
societat anònima, sense alterar per tant la seva personalitat jurídica, la qual es denominarà 
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,SA i que es regirà pels estatuts que consten al final del 
present acord, en els termes que consten als acords adoptats per l’Assemblea General de Gestió 
Integral d’Aigües de Catalunya, AIE en data 19 de novembre de 2008.  
-  Aprovar l’augment de capital de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA en tres-
cents quaranta-tres mil nou-cents trenta-vuit euros (343.938,00 €) fins arribar a la xifra total 
de capital social de cinc-cents mil tres-cents quaranta-sis euros (500.346,00 €), mitjançant 
l’emissió i posta en circulació de quatre-cents trenta-un (431) noves accions en els termes que 
consta a l’acord adoptat per l’Assemblea General de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 
AIE de data 19 de novembre de 2008. 
- Aprovar la incorporació com a soci de la societat “Gestió Integral d’Aigües de 
Catalunya, AIE en transformació a SA” del Consorci de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, 
del qual en forma part aquest ajuntament, provist de NIF P-0800158-H, amb domicili a 
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Avinguda Tibidabo 21, 08022 de Barcelona, inscrit al Registre d’Ens Locals de Catalunya amb 
el codi 9824830008, el qual va subscriure cent vuitanta una accions (181) de classe A per un 
valor nominal en el seu conjunt de cent quaranta-quatre mil quatre-cents trenta-vuit euros 
(144.438,00 €). 
- Aprovar la modificació de l’objecte social i el text íntegre dels estatuts segons el text 
aprovat a l’Assemblea General de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya,AIE en transformació 
en SA de data 19 de novembre de 2008, que es transcriuen seguidament: 
 

ESTATUTS 

TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1.- Naturalesa, denominació i règim jurídic de la Societat 

1. Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA  és una societat privada local que, 
d’acord amb els articles 249.2 c), 255 i 257 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 227 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, adopta 
la forma de societat anònima i ens de gestió directa del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya, amb participació d’Ajuntaments o altres entitats locals consorciades, 
directament o bé a través de societats mercantils el capital de les quals pertany íntegrament a 
aquests ens consorciats. 
2. La societat es regeix per la legislació en matèria de societats anònimes i demés 
normativa mercantil aplicable, per la legislació de règim local, per la legislació sobre 
procediments de contractació en el sector de l’aigua i de contractació del sector públic, i  pels 
presents Estatuts.  

Article 2.- Objecte 
La societat té per objecte la gestió dels serveis públics següents: 
a) El servei públic d’abastament en alta i de subministrament en baixa d’aigua de 
consum humà, consistent en la captació, regulació, tractament, potabilització, 
emmagatzemament i distribució d’aquesta aigua. 
b) El servei públic de  sanejament , consistent en la recollida, mitjançat clavegueram, 
la conducció, el bombament i la depuració d’aigües residuals i pluvials, i el seu abocament en 
els termes legalment establerts. 
c) El servei públic de reutilització directa d’aigües residuals regenerades i d’altres 
aigües de consum no humà. 
d) Les activitats compreses en la protecció del medi i les infraestructures urbanes 
directament relacionades amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com 
la generació, la recuperació i la distribució d’energia que provingui de serveis públics i 
d’instal·lacions mediambientals. 
e) El servei públic de laboratori, consistent en la recollida de mostres i la pràctica 
analítica d’aigües de consum humà, de fonts i brolladors, residuals, de piscines i marines, de 
l’aire, dels residus i dels aliments, així com d’altres paràmetres sanitaris i mediambientals. 
f) La planificació, la projecció, l’execució, la conservació i el manteniment de les 
infraestructures i instal·lacions necessàries per a l’establiment i la prestació dels serveis 
públics esmentats en els apartats anteriors, així com les activitats tècniques i comercials, 
d’assessorament i d’estudi en les matèries que constitueixen l’objecte social. 
 9Prestar assistència tècnica  en l’àmbit del cicle integral de l’aigua. 

Per a la realització de les diferents activitats que integren el seu objecte social, la 
Societat 

pot emprar tots els mitjans de gestió admesos en dret, ja sigui directament o bé per mitjà de la 
creació o la participació en altres entitats. 

Als efectes d’allò que preveuen  els articles  4.1 n) i 24.6 de la Llei 30/2007, de 
contractes del sector públic, GIACSA i les societats el capital de les quals sigui íntegrament de 
la seva titularitat tenen la consideració de mitjans propis instrumentals i serveis tècnics del 
Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, així com de les entitats locals que en 
formen part del mateix i dels poders adjudicadors que en depenguin. D’acord amb aquesta 
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consideració, el Consorci i les entitats consorciades li poden conferir comandes i adjudicar 
contractes d’execució obligatòria, en els termes que estableixen les instruccions establertes pel 
Consorci; i, pel contrari, no podran participar en les licitacions públiques convocades pel 
Consorci i les entitats consorciades. 

Article 3.- Domicili 
El domicili social radica a l’Avinguda del Tibidabo, 21, de Barcelona. Això no obstant, 

el Consell d’Administració podrà acordar la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, 
oficines i altres dependències. 

Article 4.- Durada 
La Societat té una durada indefinida i iniciarà llurs operacions des de la data de la 

seva constitució. 
Article 5.- Capital social 
El capital social és de cinc-cents mil tres-cents quaranta-sis euros (500.346,00 €), 

representat per sis-cents vint-i-set (627) accions representades per títols nominatius de set-
cents noranta-vuit euros (798,00 €) de valor nominal cadascuna, totes elles íntegrament 
subscrites i desemborsades.  
Les accions que representen el capital social estan dividides en dues classes: A i B. Les accions 
de classe B són quatre-cents quaranta-sis (446) accions numerades de l’1 al 446, ambdós 
inclosos. Les accions de classe A són cent vuitanta-un (181) accions numerades del 447 al 627 
ambdós inclosos. Els drets corresponents a cada classe d’acció són els que consten en els 
presents estatuts.  
Les accions seran signades amb la firma autògrafa o estampillada de dos consellers i es 
tallaran de llibres talonaris i contindran els requisits legals.  

Article 6.- Transmissió d’accions 
1. Les accions de la classe A només es poden transmetre a d’altres entitats de dret 
públic dependents del Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya o societats el 
capital de les quals pertanyi íntegrament a aquest Consorci. 
2. Al seu torn, les accions de la classe B només es poden transmetre a altres entitats 
locals consorciades, a entitats de dret públic que en depenguin o a societats el capital de les 
quals pertanyi íntegrament a les entitats que formen part del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya. 
3. Les transmissions d’accions han de ser autoritzades per la societat en els termes de 
l’article 63.3. de la Llei de Societats Anònimes. L’autorització es podrà denegar per les causes 
següents: 
a) En el cas d’accions de la classe A, quan no es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 1 d’aquest article. 
b) En el cas d’accions de la classe B, quan no es compleixin els requisits 
establerts a l’apartat 2 d’aquest article. 
4. La Societat només podrà adquirir accions pròpies de conformitat amb allò que 
preveu l’article 74 de la Llei de societats anònimes. 
5. Les normes contingudes en els apartats anteriors també seran d’aplicació en les 
operacions d’augment de capital. 

Article 7.- Llibre registre 
La Societat ha de dur un Llibre registre en el qual han de constar la titularitat originària i les 
successives transmissions de les accions, així com la constitució de drets reals i d’altres 
gravàmens sobre les accions 

  TÍTOL II.- ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
Article 8.- Direcció i administració 

La direcció i l’administració de la Societat  anirà a càrrec dels següents òrgans: 
a) La Junta General. 
b) El Consell d’Administració. 
c) La Direcció-Gerència. 
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Capítol 1.- La Junta General 
Article 9.- La Junta General 

1. La Junta General, legalment constituïda, és l’òrgan sobirà de la societat, i els seus 
acords adoptats de conformitat als estatuts i la llei seran obligatoris per a tots els seus 
membres, inclosos els dissidents i els que no hagin participat en la sessió. 
2. Respecte a convocatòria, quòrum d’assistència i de majoria, requisits d’assistència 
i celebració, drets d’informació de l’accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s’estarà 
al que disposa la Llei de Societats Anònimes en què no es trobi modificat pels articles següents. 
3. Exerciran les funcions de president i secretari de la Junta General els qui 
exerceixin aquests càrrecs en el Consell d’Administració. En la seva absència, els accionistes 
designaran en cada sessió les persones que hagin d’actuar com a president i secretari  
  Article 10.- Facultats de la Junta General 
1. És de competència de la Junta General deliberar i adoptar acords sobre els 
assumptes següents: 
a) Nomenar, renovar i ratificar els membres del Consell d’Administració, així com el 
seu president i vicepresident. 
b) Fixar la remuneració dels consellers en els termes de l’article 11.5. dels presents 
estatuts. 
c) Aprovar els comptes anuals i l’aplicació de resultats. 
d) Censurar la gestió social. 
e) Modificar els Estatuts. 
f) Augmentar o disminuir el capital social. 
g) Emetre obligacions. 
h) L’augment i la reducció del capital social. 
i) La transformació, fusió o escissió de la Societat. 
j) La dissolució de la Societat. 
k) Qualsevol altre assumpte que estableixi la Llei o aquests Estatuts.  

Capítol 2.- El Consell d’Administració 
Article 11.- El Consell d’Administració 

1. La representació de la societat, en judici o fora d’ell, correspon al Consell 
d’Administració, així com la direcció i administració de la mateixa amb les facultats que 
s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei. 
2. Integren el Consell d’Administració un mínim de tres i un màxim de dotze 
consellers nomenats per la  Junta General. 
3. La vigència del càrrec de conseller de la societat té la durada màxima de cinc anys, 
podent ésser reelegits per període d’igual durada. 
4. En tot cas, els consellers poden ser cessats per la Junta General, en qualsevol 
moment.  
5. Les vacants que es produeixin en el Consell d’Administració durant el termini del 
seu exercici es cobriran per acord del mateix Consell, fins la primera sessió de la Junta 
General que es celebri, la qual acordarà els nomenaments que consideri oportuns. Els 
consellers designats per ocupar vacants cessaran en el moment en el qual correspongués cessar 
als consellers als que han substituït.“ 
6. El càrrec de conseller serà retribuït. La remuneració dels Consellers consistirà en 
una quantitat fixa per assistència a les sessions del Consell,  així com la quantitat fixa que els 
pugui correspondre pel desenvolupament del seu càrrec dins del Consell d’Administració,  les 
quals no consistiran en  una participació en els guanys socials, i en tot cas, amb les limitacions 
que a l'efecte estableix la Llei de Societats Anònimes.  

Article 12.- Funcionament del Consell d’Administració 
1. El Consell d’Administració s’ha de reunir sempre que el convoqui el president o ho 
sol·licitin la majoria dels consellers. En aquest segon supòsit, la celebració de la sessió no es 
pot demorar més de quinze dies des de la seva sol·licitud. 
2. El Consell d’Administració queda vàlidament constituït quan concorren a la reunió, 
presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La representació s’haurà de 
consignar per escrit i recaure necessàriament en un conseller que assisteixi a la sessió. 
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3. El Consell pot delegar en un conseller delegat, fixant en cada delegació les 
atribucions que es deleguen i les condicions del seu exercici, de conformitat amb allò que 
estableixen aquests Estatuts. Aquesta delegació així com la designació del conseller delegat no 
produiran efectes fins llur inscripció en el Registre Mercantil.  
4. Amb caràcter general, els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels consellers 
assistents a la sessió. La votació per escrit i sense sessió només serà admesa quan cap conseller 
s’oposi a aquest procediment. 
5. Tanmateix, requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels 
membres del Consell d’Administració, presents o representats, els següents acords: 
a) La designació del director-gerent. 
b) Els programes d’actuació, d’inversions i de finançament. 
6. Requereixen el vot favorable de les dues terceres parts del nombre dels membres 
del Consell d’Administració els acords relatius a la designació del conseller delegat i la 
delegació de les corresponents atribucions. 
7. El president del Consell d’Administració podrà invitar a assistir a les seves 
sessions els alcaldes o altres representants dels ajuntaments dels municipis en els que la 
Societat presti els seu serveis, quan en l’ordre del dia hi figuri algun assumpte del seu interès. 

Article 13.- Facultats del Consell d’Administració 
1. Sens perjudici de les atribucions reservades a la Junta General, el Consell 
d’Administració té plenes facultats de direcció, gestió i execució de totes les activitats que 
constitueixen l’objecte social de la Societat, d’acord amb la legislació mercantil, aquests 
Estatuts i els reglaments de règim interior. 
En tot cas, són facultats del Consell les següents:Representar amb plena responsabilitat la 
Societat en qualsevol classe d’actes i contractes, accions en judici i fora d’aquest, davant de 
terceres persones, les organitzacions sindicals, les Administracions públiques, els òrgans 
jurisdiccionals i qualsevol altre tipus d’organisme o entitat pública o privada. 
a) Nomenar i separar el personal directiu a proposta del director-gerent, fixant les 
seves funcions i retribució. 
b) Presentar a la Junta General els programes d’actuació general de la Societat, com 
a mínim, un cop cada de quatre anys. 
c) Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de la Societat. 
d) Contractar obres, serveis i subministraments, dins dels límits establerts pel 
reglament i les instruccions de contractació de la Societat. 
e) Adquirir, gravar, cedir i alienar, per qualsevol títol, béns mobles, immobles, drets, 
accions i altres participacions socials; constituir, modificar i cancel·lar arrendaments, 
dipositar enyores, formalitzar hipoteques, servituds i qualsevol altre dret real; acordar, atorgar 
i formalitzar, activament o passiva, operacions de crèdit personal o pignoratici i hipotecari; 
adquirir i cedir títols d’altres empreses; concórrer en subhastes i concursos, fer proposicions i, 
en general, atorgar tota mena de contractes civils, mercantils, administratius i de qualsevol 
altra mena, sens més limitacions que les que estableix l’article 2.3 d’aquests Estatuts, i 
sol·licitar la inscripció i presa en raó en els Registres i Oficines competents. 
f) Sol·licitar, obtenir, adquirir, cedir i explotar concessions, patents i llicències. 
g) Reclamar, percebre i cobrar tot allò que per qualsevol concepte o causa es degui o 
hagi de percebre la Societat. 
h) Lliurar, acceptar, endossar, negociar, transmetre, avalar, intervenir i protestar 
lletres de canvi i tota classe de documents de gir i crèdit. 
i) Disposar el que calgui per a l’emissió d’obligacions d’acord amb l’ordenament 
d’aplicació i allò que acordi al respecte la Junta General. 
j) Establir les directrius d’administració i comptabilitat de la Societat; acordar 
l’establiment, reforma o suspensió de centres de treball de la Societat en els llocs que tingui per 
convenient. 
k) Presentar a la Junta General els comptes anuals, l’informe de gestió i proposant 
llurs acords i, en el seu cas i entre ells, la distribució de beneficis, i executar els que 
s’haguessin adoptat. 
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l) Acordar allò que jutgi convenient sobre l’exercici dels drets que a al Societat 
corresponguin davant dels Jutjats i Tribunals, ordinaris i especialitzats, i davant 
d’Administracions públiques, autoritats altres ens públics; absoldre posicions en tota classe 
d’accions i de judicis, nomenar representants, procuradors i lletrats que, a tal efecte, 
assumeixin la representació i defensa de la Societat, conferint-los-hi, en la forma pertinent, les 
autoritzacions oportunes, fins i tot per avenir-se i desistir en conciliacions recursos i 
actuacions, en qualsevol estat del procediment, per demanar la suspensió d’aquest i per a tot el 
que calgués, fins i tot per transigir en qüestions judicials o extrajudicials, i sotmetent la seva 
decisió a l’arbitratge de dret o equitat. 
m) Disposar dels fons i béns socials i reclamar-los, percebre’ls i cobrar-los, tant de 
particulars com de la Hisenda Pública o d’altres organismes de les Administracions i ens 
públics, constituint, retirant o cancel·lant dipòsits a la Caixa General, percebent devolucions 
d’ingressos indegudament retinguts per l’Administració pública; constituir comptes corrents 
bancaris, bé en metàl·lic o en crèdits i valors, retirar metàl·lic i valors d’aquests comptes i, en 
general, realitzar tota classe d’operacions bancàries amb entitats nacionals, de la Unió 
Europea i estrangeres. 
n) Aprovar el reglament que reguli les instruccions de contractació de la Societat 
envers aquells contractes que pel seu import estan exclosos de l’aplicació de la Llei 31/2007, de 
30 d’octubre, sobre procediments de contractació en el sector de l’aigua, l’energia, els 
transports i els serveis postals, conforme preveu la Disposició addicional quarta d’aquesta Llei, 
en relació a l’article 175 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
o) Conferir i revocar poders a persones determinades, amplis i generals, per als seus 
llocs concrets o per regir branques determinades de l’activitat de la Societat, amb facultats per 
substituir en tot o en part les seves atribucions. 
p) Resoldre els dubtes que se suscitin sobre la interpretació dels presents Estatuts. 
2. L’enumeració de les facultats precedents és enunciativa i no limitativa, puix que el 
Consell té, sense reserva i excepció, totes les que li corresponguin en el gir i tràfic mercantil i 
que, segons la llei i aquests Estatuts, no estan expressament reservats a la Junta General.       

Capítol 3.- El president 
Article 14.- El president del Consell 

1. El president i el vicepresident del Consell d’Administració són designats, entre els 
seus membres, per la Junta General. 
Correspon al president: 
a) Convocar i dirigir les sessions del Consell d’Administració. 
b) Autoritzar amb el seu vistiplau les actes de les sessions del Consell 
d’Administració, així com les certificacions corresponents. 
c) Autoritzar amb el seu vistiplau les certificacions de les Actes de la Junta General. 
2. En cas d’absència, malaltia, impossibilitat o vacant, el vicepresident substitueix el 
president en l’exercici de llurs funcions. En substitució del president i del vicepresident, pel que 
fa exclusivament a les funcions de convocatòria i direcció de les sessions del Consell 
d’Administració, pot actuar el conseller delegat, cas d’haver-n’hi o, en tot cas, el membre de 
més edat del Consell d’Administració.  

Capítol 4.- El secretari 
Article 15.- El secretari del Consell  

1. El Consell d’Administració nomenarà un secretari, que podrà ser  no conseller. En 
aquest cas no gaudirà del dret a vot, però sí tindrà dret de veu. 
Correspon al secretari: 
a) Redactar les actes de les sessions de la Junta General i del Consell 
d’Administració, signar-les i sotmetre-les al vistiplau del president un cop aprovades.  
b)  Lliurar, amb el vistiplau del president, certificacions dels acords de la Junta i del 
Consell, de conformitat amb les actes aprovades. 
c) Organitzar i custodiar l’arxiu i qualsevol altra funció pròpia del seu càrrec que se 
li encomani. 
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Capítol 5.- El director-gerent 
Article 16.- El director-gerent 

1.El Consell d’Administració designarà un director-gerent, nomenament que podrà recaure en 
una persona física o jurídica. En el cas que es nomeni una persona física aquesta haurà de ser 
un  professional amb titulació universitària, especialment capacitat i amb experiència 
professional en les matèries pròpies de l’objecte social.  
1. Correspon al director-gerent executar els acords del Consell d’Administració i els 
actes de gestió. A aquests efectes, el director-gerent exerceix la direcció de tots els serveis 
tècnics, administratius i financers, amb independència de les funcions que, a més, li pugui 
atorgar el Consell d’Administració. 

Article 17.- Competències del director-gerent 
1. Són competències del director-gerent les següents: 
a) Dictar les disposicions de règim interior que calguin per al funcionament de la 
Societat, i organitzar i dirigir els serveis. 
b) Contractar i obligar-se, en nom de la Societat, dins de les atribucions que el 
Consell d’Administració li atorgui. 
c) Proposar al Consell d’Administració el nomenament o la suspensió i les 
retribucions del personal directiu. 
d) Contractar obres, serveis i subministraments, dins dels límits establerts pel 
reglament i les instruccions de contractació de la Societat.  
e) Contractar la resta de personal i resoldre els assumptes propis de recursos 
humans en tota la seva amplitud. 
f) Ordenar pagaments i autoritzar cobraments de tota classe d’entitats públiques i 
privades, així com els documents bancaris. 
g) Signar la correspondència, rebuts, lliuraments, factures i, en general, tota mena de 
documents que calguin per al desenvolupament de la seva funció. 
h) Les altres facultats que el Consell d’Administració expressament li atorgui. 
2. El director-gerent assistirà amb veu, però sense vot, a les sessions del Consell 
d’Administració i de la Junta General, si s’escau, per tal d’informar dels assumptes que es 
tractin, presentar informes i propostes, i rebre instruccions. 

TÍTOL III.- BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS 
Article 18.- Comptes anuals 

1. L’exercici social comprendrà des del dia 1 de gener fins al 31 de desembre de cada 
any, llevat del primer exercici social que tindrà el seu inici en la data de constitució de la 
Societat i finalitzarà el 31 de desembre del mateix any. 
2. En el termini dels tres mesos següents a la finalització de l’exercici social, el 
Consell d’Administració ha de formalitzar els comptes anuals que comprenen el balanç, el 
compte de pèrdues i guanys, la memòria i, en el seu cas, l’informe de gestió, d’acord amb la 
normativa d’aplicació. 

Article 19.- Distribució de beneficis 
El benefici resultant de cada exercici social es distribuirà segons acordi la Junta 

General, amb observança de les disposicions legals en aquesta matèria. 

TÍTOL IV.- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT 
Article 20.- Dissolució i liquidació 
La Societat es dissoldrà: 

a) Per acord de la Junta General. 
b) Per la fusió o escissió de la Societat. 
c) Com a conseqüència de pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat 
inferior a la meitat del capital social, a no ser que aquest s’augmenti o es redueixi 
suficientment. 
d) Per conclusió de l’empresa que constitueix l’objecte de la Societat o per 
impossibilitat manifesta de realitzar el fi social o per la paralització dels òrgans socials, de 
forma que resulti impossible el seu funcionament. 
e) Per reducció del capital social per sota del mínim legal. 
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Un cop dissolta la Societat i conforme a les disposicions legals que són d’aplicació, es 
procedirà a la seva liquidació, repartint-se l’haver social existent entre els accionistes, en 
funció del balanç final que resulti.” 

Segon: Ratificar l’acord adoptat pel ple de passat 15 de juliol de 2008, aprovat amb  
13 vots a favor i 8 abstencions, pel que s’autoritzava la participació de l’EMPRESA 
MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA,SA en la societat anònima resultant de la 
transformació de GESTIÓ INTEGRAL D’AIGÜES DE CATALUNYA, AIE en una societat 
mercantil anònima amb el mateix nom, aprovant els seus nous estatuts. 

Tercer:  Donar-se per assabentat de la distribució de capital social, fruit de la 
subscripció de l’ampliació de capital, la qual cosa determina el següent règim de participació 
en la societat transformada:  
 
Distribució NIF Accions  Capital social % del capital 
CONSORCI PER LA GESTIÓ 
INTEGRAL D'AIGÜES DE 
CATALUNYA. P0800158H 181 144.438,00 28,87% 
AIGÜES DEL PRAT, SA A58623406 78 62.244,00 12,44% 
AIGÜES DE MANRESA, SA A08294282 78 62.244,00 12,44% 
AIGÜES DE MATARÓ, SA A08007270 78 62.244,00 12,44% 
AIGÜES DE REUS EMPRESA 
MUNICIPAL, SA A43232107 78 62.244,00 12,44% 
EMPRESA MUNICIPAL AIGÜES 
DE VILAFRANCA, SA A60206083 78 62.244,00 12,44% 
COMPANYIA D'AIGÜES DE 
VILANOVA I LA GELTRÚ, SA A63610851 28 22.344,00 4,47% 
EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVEIS, SL B43680479 28 22.344,00 4,47% 
  627  100,00% 

Quart:  Sotmetre a informació pública per un període de 30 dies l’anterior acord i 
determinar que, en el supòsit de que no es presentin al·legacions en el termini d’exposició 
pública, l’anterior acord s’entendrà elevat a definitiu sense necessitat d’ulteriors tràmits.   
 Cinquè: D’acord amb el principi d’economia processal, encomanar al Consorci 
de Gestió Integral d’Aigües de Catalunya la publicació dels anteriors acords al Butlletí Oficial 
de la Província i la seva ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, juntament 
amb l’acord respectiu del seu òrgan competent i aquells altres d’altres Ajuntaments que puguin 
encomanar-li la publicació dels actes que donen compliment als requeriments del Registrador 
Mercantil de Barcelona Sr. Jesús González García de data 19 de gener de 2009, dels quals en 
porta causa l’acord en qüestió. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. També s’ha aprovat per unanimitat l’acta de la 
sessió del ple pel que fa a aquest punt concret de l’ordre del dia. 
 
M. Josep Tuyà (regidora de l’Àrea d’Acció Territorial i Via Pública) recorda que l’assumpte ja 
va ser aprovat pel consell d’administració de l’Empresa Municipal d’Aigües i pel ple. Es tracta 
de transformar l’Agrupació Gestió Integral d’Aigües de Catalunya en una S.A., subsanant 
defectes formals constatats pel Registre Mercantil. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) ratifica el seu suport expressat l’any passat i defensa que l’aigua 
sigui gestionada des del sector públic. La fórmula adoptada ja l’any 2008 constitueix una 
reacció organitzativa correcta dels ajuntaments que aposten per la gestió pública d’un bé com 
l’aigua. També l’estructura ideada pot donar resposta a necessitats d’altres municipis de la 
comarca, i celebra que ara, a diferència de fa un any, CiU també s’hi adhereixi. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que cal defensar i enfortir les empreses públiques i municipals, i 
celebra que l’empresa d’aigües de Vilafranca formi part del nou ens. 
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Xavier Lecegui (grup Socialista) dóna suport a la fórmula pública que ja va proposar fa un any, i 
destaca que a hores d’ara ja s’hi han afegit més municipis. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL DOMENYS I  
 
Es presenta el dictamen següent: 
 

Presentada pel Sr. Joan Josep Forés i García, per a la seva tramitació reglamentària, la 
modificació del Pla Parcial del sector industrial Domenys I per incloure l’ús de bar-restaurant 
com a compatible, la qual va merèixer la seva aprovació inicial per la Junta de Govern Local en 
sessió de 26 de gener de 2009. Sotmesa al tràmit d’informació pública i audiència a la resta de 
propietaris inclosos en l’àmbit del sector, amb publicació del preceptiu anunci en el Butlletí 
Oficial de la província núm. 28 de data 2 de febrer de 2009 i en el diari el Punt del dia 30 de 
gener de 2009, no s’han formulat al·legacions ni reclamacions de cap tipus. 

Atès que en l’expedient hi consten els informes favorables de les diferents 
administracions intervinents, si bé en els mateixos es formulen diverses prescripcions que són 
recollides en el text refós aportat pel sol·licitant.  

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès allò regulat en l’article 79.1.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme, S’ACORDA: 

1. Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial del sector industrial Domenys I per 
incloure l’ús de bar restaurant com a compatible. 

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

 
Aquest dictamen no s’ha sotmès finalment a votació, restant sobre la taula per a un estudi més 
aprofundit. 
 
M. Josep Tuyà (regidora d’Urbanisme) afirma que estem en presència d’una proposta 
presentada per Joan Josep Forés. Es tracta d’admetre, amb certs límits, l’ús de restaurant en 
aquest sector de sòl industrial. El pla va ser aprovat inicialment, s’ha sotmès a informació 
pública, es disposa d’informes favorables i s’han incorporat les prescripcions indicades per la 
Comissió d’Urbanisme, especialment quant a places d’aparcament. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) indica que sembla que es pretén modificar el pla per a permetre 
la instal·lació d’una franquícia d’hamburgueses. En aquest sentit recorda que l’informe de la 
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 8 d’abril de 2009 obrant a l’expedient 
recomana regular els usos de bar i restaurant de forma més detallada en el Pla, cosa que, de 
moment, no s’ha fet pel que el seu grup no pot donar suport al dictamen. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que caldria saber amb exactitud si es compleix la legislació 
sobre comerç i les prescripcions de la Comissió d’Urbanisme, referents a aparcaments 
necessaris i fórmules d’accés rodat a la zona. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que sembla raonable admetre l’ús de restaurant; no ho serien potser 
altres usos com el de discoteca, per exemple. 
 
Xavier Navarro (CUP) no considera acceptable modificar el pla parcial amb la finalitat de 
permetre un establiment d’aquestes característiques. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que han aparegut dubtes raonables que fan 
aconsellable repensar la fórmula final, de forma que el seu grup s’abstindrà en la votació. 
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L’alcalde Pere Regull manifesta que han aparegut i s’han expressat interrogants, per la qual cosa 
opta per retirar aquest punt de l’ordre del dia, i estudiar amb detall assumptes com l’ús concret i 
l’aparcament. 
 
 
V. INVENTARI DEL PATRIMONI  
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

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

S'ACORDA: 
 Aprovar l’inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms, corresponent a 
l'exercici 2008, després d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i drets que 
formen part del mateix. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor Coordinador de Serveis Centrals, Aureli Ruiz, afirma que a diferència d’altres 
ajuntaments el de Vilafranca compleix l’exigència legal d’aprovar anualment l’inventari del seu 
patrimoni. Agraeix la tasca tècnica feta pel personal de la casa. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Xavier Navarro (CUP) i Maria Batet (grup Socialista) donen 
suport a la proposta i agraeixen la tasca feta per Intervenció. Navarro demana que les dades 
siguin consultables des del web municipal, petició que contesta l’alcalde Pere Regull en el sentit 
que així serà en la mesura de les possibilitats tècniques disponibles. 
 
 
VI. RELLEUS EN ORGANISMES I COMISSIONS MUNICIPALS  
 
Es planteja al ple el dictamen següent: 
 

Atès que a l’inici d’aquest mandat, es van designar els representants de l’Ajuntament en 
l’OAL Patronat Municipal d’Esports, en la Comissió de Solidaritat i en el Consell Municipal 
per la Igualtat. 

Atès que a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA escau substituir als representants 
que tot seguit es relacionen, 

Comissió de Solidaritat, Sra. Mar Saavedra i Mitjans 
Consell Municipal per la Igualtat, Sra. Berta Malonda i Monreal 
OAL Patronat Municipal d’Esports, Sr. Andreu Retamal Sánchez 
 
  Vist l’exposat anteriorment  S’ACORDA: 

Disposar el cessament de la Sra. Mar Saavedra i Mitjans, en la Comissió de 
Solidaritat; la Sra. Berta Malonda i Monreal, en el  Consell Municipal per la Igualtat i del Sr. 
Andreu Retamal Sánchez, en l’OAL Patronat Municipal d’Esports, a proposta del grup 
municipal d’ICV-EUiA, en representació d’aquest Ajuntament, i nomenar en la seva substitució 
als representants que tot seguit es relacionen: 

Comissió de Solidaritat, Sra. Aida Girona i Girona 
Consell Municipal per la Igualtat, Sr. Jaume Clos i Arall 
OAL Patronat Municipal d’Esports, Sra. Marta Abegón i Novella 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) remarca que es tracta de canvis de representants del seu grup, 
per raons d’exigències de temps de les activitats sindicals i d’estudis que desenvolupen les 
persones rellevades. Agraeix la tasca feta per les tres persones i dóna la benvinguda (com també 
ho fa l’alcalde Pere Regull) a les persones entrants. 
 
 
VII. MOCIÓ FONS LOCAL ANTICRISI  
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ICV-EUiA: 
 

La crisi està afectant de manera important les economies locals, tant pel que fa als seus 

comptes com a les dades d’activitat i de mercat de treball. Aquesta situació econòmica i laboral 
actual s’ha traduït en un empitjorament de les condicions de vida d’un nombre creixent de 
ciutadans i ciutadanes, provocant un increment de les situacions de vulnerabilitat que reclamen 

una major atenció dels serveis socials bàsics dels ajuntaments. 
L'actual situació de crisi exigeix majors responsabilitats als ajuntaments, però també 

més protagonisme en les polítiques socials de proximitat i, en conseqüència, més disponibilitat 
de recursos. 

La iniciativa del Fons Estatal d’Inversió Local ha representat una important injecció 
per a les inversions locals durant l’any 2009; però constatem que no soluciona els problemes 

estructurals en matèria de finançament dels ajuntaments degut a una insuficiència crònica de 
les transferències de l'Estat, agreujada en l'actual situació de crisi per una generalitzada i 

important caiguda dels ingressos de l'activitat econòmica i l'urbanisme. 
Atès, que la situació de crisi econòmica condiciona greument la despesa ordinària de 

les finances locals i que agreuja encara més la seva poca capacitat d’endeutament. 
     

Per aquests motius, S’ACORDA: 
Primer.-  INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT a crear un Fons Local Anticrisi  

2010 destinat a sufragar la despesa corrent dels governs locals per pal·liar els efectes de la 
profunda crisi econòmica, coparticipat pels governs de les Comunitats Autònomes i els 
ajuntments. 

Segon.-  INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT, en la línia de les mocions que ja 
ha aprovat aquest consistori en diverses ocasions, la darrera d’elles el 23 de setembre de 2008, 
a establir un règim de finançament municipal més just. 

Tercer.- TRASLLADAR aquest acord al Govern de l’Estat, al Congrés de 
Diputats i Diputades, als Grups Parlamentaris del Congrés, als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques. 
 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, d’ICV-EUiA i 
del PP), 2 en contra (CUP) i 1 abstenció (ERC). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que a l’any 2009 l’Estat ha creat el fons local d’inversió, 
de forma precipitada i reservant-lo només a inversions. Ara que es comença a estudiar el 
pressupost de l’Estat per a 2010, cal posar novament damunt la taula l’assumpte del 
finançament local, i exigir un fons a favor dels ens locals que es pugui destinar a despesa 
corrent, i especialment a l’atenció de les persones. La mesura és compatible amb la lluita per un 
millor finançament local amb caràcter general. 
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Josep Quelart (ERC) manifesta que malgrat entendre i compartir l’objectiu de la moció 
s’abstindrà. Això és així perquè cal millorar el finançament local amb caràcter general i no amb 
mesures puntuals. D’altra banda, algunes experiències de compartir competències amb l’Estat 
han estat negatives, perquè l’Estat transfereix diners de forma insuficient, finalista i amb 
objectius diferents que els nostres. L’aposta d’ERC passa pel concert econòmic. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, perquè és bo injectar recursos a les finances locals. 
Tanmateix, el problema seria si es creen nous serveis locals amb aquests fons, i després les 
mesures no tenen continuïtat a partir de 2011. Cal advocar per un finançament local just, i també 
perquè la Generalitat transfereixi competències i recursos als municipis (segona 
descentralització). Cal estar amatents a assumir les competències que realment ens corresponen, 
evitant duplicitats innecessàries. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la moció ja parla de la necessitat d’un model de 
finançament just i permanent, però a més davant la crisi calen fons addicionals per a despesa 
corrent al servei de les necessitats de les persones per al 2010. 
 
Xavier Navarro (CUP) posa en relleu que el finançament local descansa en el creixement del 
parc immobiliari i de vehicles, la qual cosa és negativa, i que Vilafranca presta serveis a les 
persones més enllà de les seves obligacions. Cal lluitar per la independència de Catalunya, i no 
haver d’anar a pidolar a Madrid. El municipi ha de poder decidir, i no pidolar a un govern de 
Madrid que es dedica a donar suport a la banca i a la indústria de l’automòbil. 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que el model de finançament local imposat per l’Estat ha quedat 
obsolet i trontolla en moments de crisi, i s’ha de canviar de forma estable per un model just. CiU 
és escèptica pel que fa als efectes de la moció, però tanmateix la recolza. Seria bo disposar de 
més recursos per a prestar serveis a les persones, en uns termes que ens permetin planificar les 
necessitats a nosaltres mateixos. 
 
Maria Batet (grup Socialista) es mostra favorable a la moció. Cal reformar i millorar el 
finançament local, especialment ara en què molts ajuntaments tenen dificultats molt serioses. 
Cal lluitar perquè la despesa pública es distribueixi en terços (Estat, Comunitats Autònomes i 
ens locals), perquè sigui possible el retorn de l’IVA no deduïble als ajuntaments i per permetre 
més capacitat d’endeutament quan sigui necessari. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que entén alguns dubtes expressats, però cal ser pragmàtics i donar 
suport a la demanda que la moció formula. 
 
VIII. MOCIÓ CANDIDATURA EUROPEA INICIATIVA INTERNAC IONALISTA  
 
Se sotmet al ple la següent moció de la CUP: 
 
 El passat dia 14 de maig es donava a conèixer la petició tant del Fiscal General de 
l’estat com de l’advocat de l’Estat Espanyol d’impugnar la candidatura electoral Iniciativa 
Internacionalista –La solidaritat entre els pobles-, la qual havia estat admesa per la Junta 
Electoral Central per tal de concórrer a les eleccions europees del proper 7 de juny, tot 
demanant al Tribunal Suprem que li apliqués l’anomanada “Ley de Partidos”. Fa pocs dies, el 
Tribunal Suprem n’ha dictat la seva il.legalització. 
 Aquesta candidatura aglutina col.lectius, partits i persones compromeses amb 
l’alliberament nacional i social de diverses nacions de l’estat espanyol, des de 
l’internacionalisme i l’esquerra ideològica. 

L’argument que esgrimeixen és que aquesta candidatura és la continuació encoberta de 
la il.legalitzada formació independentista basca “Batasuna”. Malgrat el tractament informatiu 
donat a aquesta, la llista està formada per ciutadans i ciutadanes dels diversos pobles sense estat 
de l’Estat Espanyol i no només del País Basc. Trobant-se entre elles diversos i diverses 
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ciutadanes dels països catalans, així com també d’Astúries, Castella, Galícia, Aragó, el País 
Basc i Andalusia. 

Ens trobem davant, un cop més, d’un nou atac  antidemocràtic i contra la llibertat 
d’opinió política, el qual dona com a resultat que molt(e)s ciutadan(e)s no podran exercir el seu 
dret a vot, ni ésser representats. S’exerceix doncs, un atemptat contra els drets individuals i 
col.lectius que hauríem de veure garantits en un marc democràtic plenament normalitzat. La 
“Ley de partidos”, doncs, continua sent un instrument de l’Estat Espanyol contra les llibertats 
polítiques. 

És per aquest motiu que la CUP demana que el ple aprovi el següent acord: 
1. Que aquest Ajuntament faci arribar una carta al govern de l’Estat Espanyol exigint la 
derogació de la “Ley de partidos” per no respondre als principis bàsics d’una democràcia. 
2.  Que malgrat l’anul.lació de la llista, Iniciativa Internacionalista pugui fer campanya a 
Vilafranca per garantir els drets i les llibertats democràtiques dels i de les votants de la vila. 
 
Aquesta moció no ha estat objecte de votació, pel fet d’haver estat expressament retirada finalment pel 
grup proposant de la CUP. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que l’estat de la qüestió ha canviat, després de la recent 
sentència del Tribunal Constitucional que permet la presentació de la candidatura. La “Ley de 
Partidos” és antidemocràtica perquè intenta impedir la presentació a les eleccions de certes 
forces polítiques, i en aquest moment s’ha intentat aplicar-la a una candidatura de la qual 
formen part fins i tot forces de fora del País Basc. Cal denunciar aquestes pràctiques, malgrat 
que després de la sentència emesa la moció queda sense efecte. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la derogació de la “llei de partits”, la qual 
va ser un error, tal i com ja va demanar ICV-EUiA des del primer moment al Congrés dels 
Diputats.Cal respectar el pluralisme polític, i celebra que el Tribunal Constitucional hagi permès 
la presentació de la candidatura. 
 
Josep Quelart (ERC) també advoca per la derogació de la llei, la qual és fruit d’una transició 
política fortament condicionada. Cal apostar pel pluralisme, i admetre que totes les idees puguin 
concórrer als diferents processos electorals. 
 
Josep Ramon (PP) no es mostra favorable a la derogació de la llei de partits. Es tracta d’una llei 
constitucional que es va aprovar en una situació en la qual, per exemple, els regidors socialistes 
i populars del País Basc no podien anar pel carrer sense escorta, i que certes persones van haver 
d’abandonar involuntàriament la seva terra. Hi ha gent que fa política però que al mateix temps 
mata i extorsiona. Totes les idees polítiques són legítimes, però no si van acompanyades d’acció 
armada i violència. 
 
Raimon Gusi (CiU) recorda que CiU, malgrat admetre els seus perills, va votar a favor de la llei 
en unes circumstàncies històriques especials marcades pel terrorisme. Es va tractar d’un error, i 
la llei s’està intentant aplicar erròniament i de forma desproporcionada, per la qual cosa celebra 
la decisió que ha pres el Tribunal Constitucional. Tothom té dret a concórrer a les eleccions. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) es congratula pel fet que la candidatura s’hagi pogut finalment 
presentar. Però la llei va ser aprovada arran d’uns motius concrets, i el cert és que encara avui hi 
ha forces polítiques que no condemnen el terrorisme. 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ DE  L’ALCALDIA 
SOBRE LA LÍNIA DE TRANSPORT FERROVIARI DE MERCADERI ES 
 
Es dóna compte de la presentació, per part de l’alcaldia, de la següent moció per via d’urgència: 

Atès que el Ministerio de Fomento ha elaborat el projecte “ CONEXIÓN 
FERROVIARIA PARA EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS ENTRE EL AREA DE TARRAGONA Y 
LA LINEA CASTELLBISBAL / PAPIOL – MOLLET – SANT FOST “. 
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Atès que els possibles traçats previstos de línia ferroviària de mercaderies tenen 
conseqüències greus i inacceptables des del punt de vista mediambiental per al municipi. 
L’execució de les dues alternatives proposades no només vulneraria el planejament urbanístic 
municipal, sinó també l’ordenació territorial supramunicipal, afectant greument sòl rural digne 
de protecció. 

Per això, s’ACORDA: 

Presentar aquest Ajuntament al·legacions contra el projecte per a trànsit de 
mercaderies elaborat pel Ministerio de Fomento, aprovar la proposta d’al·legació que consta a 
l’expedient i facultar l’alcalde per a la seva presentació. L’al·legació presentada es basa en la 
consulta realitzada, i és compatible amb la seva ampliació una vegada el projecte es trobi, si 
escau, més concretat. 

Defensa la urgència l’alcalde Pere Regull, afirmant que cal presentar al·legacions contra unes 
propostes de traçat per al transport ferroviari de mercaderies que són perjudicials, i que han estat 
rebutjades pels alcaldes de la comarca i pel Consell Comarcal. 
 
La declaració d’urgència, amb la corresponent ampliació de l’ordre del dia, s’aprova per 
unanimitat. 
 
Quant a la moció, l’alcalde Pere Regull manifesta que des del Ministerio de Fomento es vol 
construir una nova línia de trens per al transport de mercaderies que passaria per fora del nucli 
urbà. Però les dues alternatives plantejades esquemàticament no són acceptables perquè 
malmetrien greument el territori. En el cas de Vilafranca podria quedar afectat sòl rural protegit 
de les Clotes o de la Serreta, i en termes de comarca quedarien perjudicades la zona entre el 
castell d’Olèrdola i Moja i altres. Les propostes afecten el paisatge, el sòl, la vegetació, etc. Cal 
seguir el pla director, i preveure un traçat que aprofiti el corredor marcat per l’autopista AP-7. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, malgrat que afirma donar un vot de 
confiança perquè el text proposat s’ha fet arribar fa molt poca estona. Cal donar suport al 
transport ferroviari de mercaderies, però també respectar el pla director del Penedès, i estudiar 
bé quin és el traçat preferible o menys perjudicial. 
 
L’alcalde Pere Regull demana disculpes per la urgència, i afirma que demà es faran arribar als 
grups els plànols disponibles, i s’estarà obert a incloure algun matís si cal en l’al·legació. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que cal donar suport al transport per tren de mercaderies, la qual 
cosa pot permetre alleugerir el trànsit de vehicles per les carreteres i potenciar el transport 
ferroviari de viatgers. S’han de rebutjar els traçats suggerits i fer cas plenament al pla director. 
De fet, l’al·legació s’hauria de reforçar amb referències més concretes a les previsions del pla 
director de la nostra comarca. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció malgrat que no hi ha hagut temps per estudiar-la. Cal 
donar suport al transport ferroviari de mercaderies, però també trobar un traçat adient de la línia. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el Ministeri constantment planteja destrosses de territori a 
Vilafranca i comarca (peatges tancats, base de muntatge, AVE, quart cinturó, etc.). Cal protegir 
el nostre territori i la nostra pròpia autonomia, i rebutjar la política de l’Estat en aquestes 
matèries (Fomento hauria de ser declarat persona no grata a Vilafranca). 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta el seu acord quant a la moció, la qual es troba en 
línia amb altres mocions municipals anteriors. Lamenta que l’alcalde no hagués plantejat als 
grups municipals l’assumpte amb més antelació, però en tot cas s’ha de respectar el POUM i el 
pla director. 
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Xavier Navarro (CUP) demana que el procés no sigui, com altres vegades, obscur. 
L’Ajuntament ha d’explicar clarament els tràmits i els projectes a la ciutadania. 
 
Finalment, la moció esdevé aprovada per unanimitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia (precs i preguntes), es produeixen les intervencions 
següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta quantes persones s’ocupen a les obres finançades 
amb el Fons Estatal d’Inversió Local a Vilafranca, i quantes d’aquestes persones estaven 
anteriorment en situació d’atur. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que es faran arribar les dades per escrit. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa una pregunta en el sentit de si des de la reunió del Consell 
Escolar Municipal, on es va informar que es trobava pendent una reunió amb la comissió 
d’escolarització, s’ha avançat per tal que l’increment de matricula d’infants de P-3 no comporti 
incrementar el nombre d’alumnes per classe. També pregunta si s’ha desestimat la possibilitat 
d’obrir temporalment una nova línia d’infantil a l’escola Dolors Piera. 
 
La regidora d’Educació Ramona Suriol contesta que no es descarta una nova línia de P-3, i que 
aquesta setmana tindran lloc reunions amb els pares afectats i amb la Generalitat. De tota 
manera, serà necessària una nova escola i, sobretot, que l’OME (oficina d’educació) pugui 
esdevenir una eina adient de gestió de l’educació des de Vilafranca. Cal que des del municipi 
tinguem mecanismes realment decisoris. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta quin va ser el sentit del vot del representant de 
l’Ajuntament de Vilafranca en relació amb els comptes aprovats en l’assemblea de dijous passat 
per part de la Caixa d’Estalvis del Penedès i que, segons els sindicats, contenen un increment de 
3,5 milions d’euros del fons de pensió dels directius. 
 
Aureli Ruiz (CiU i equip de govern) afirma que l’assemblea de Caixa Penedès va tenir lloc 
mentre s’estava tramitant el relleu del representant municipal anterior per l’actual. Sí que hi 
havia voluntat d’intervenir, però arran del relleu el fet cert és que en l’assemblea d’enguany no 
va ser possible l’assistència de cap representant de l’Ajuntament. 
 
d) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa un prec afirmant que en el ple municipal de 24 de febrer de 
2009 el seu grup va pregar al llavors alcalde que sol·licités una reunió amb els responsables del 
Ministeri de Foment, per tal de veure com afectaria a Vilafranca i al Penedès el Pla de Rodalies 
Renfe 2009 – 2011.  
 
Per un costat sembla que finalment s’invertirà a rodalies Barcelona una quantitat important. 
D’altra banda, però, sembla que resoldre les greus problemàtiques de la línia C4 no figura entre 
les prioritats d’aquest pla.  
 
El 23 de setembre de 2008, aquest ple municipal, a proposta d’ICV-EUiA, ja va aprovar una 
moció instant a fer una trobada d’alcaldes de la línia C4 de Rodalies Renfe. Des d’ICV-EUiA 
segueixen pensant que fóra bo treballar conjuntament amb els altres ajuntaments afectats en 
relació amb aquest assumpte. Pensen que ara que finalment s’ha destituït a la infausta 
Magdalena Àlvarez i hi ha un nou responsable al ministeri, seria un moment per no desaprofitar. 
També pregunten si es pensa sol·licitar aquesta reunió amb el Ministeri, si encara no s’ha fet 
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prega que se sol·liciti, i excepcionalment demana que aquest grup també pugui assistir a la 
reunió. 
 
D’altra banda, saben des d’ICV que es difícil parlar amb el Ministeri, però si la trobada 
d’alcaldes s’estén a tota la línia C4 sud  potser no serà tan complicat. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que promourà les reunions que siguin necessàries, i que si és 
viable es garantirà la presència d’un representant d’ICV. 
 
e) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) comenta que en el mes de setembre de 2007 ICV-EUiA va 
proposar que es fes un bon procés participatiu en relació als usos de la muntanya de Sant Pau i 
de Sant Jaume i del seu entorn, l’espai protegit més emblemàtic de la vila. El pressupost 
municipal de 2008, a proposta d’ICV-EUiA, va contemplar fer un estudi sobre la muntanya amb 
una recollida de dades a partir de les quals es pogués fer aquest procés. Tot i que amb força 
retard, l’anterior govern va presentar aquest estudi, i l’actual govern ha obert un espai de 
participació a la web municipal.  
 
Prega que s’estructuri el procés de participació més enllà d’una bústia de correu electrònic i que 
es faci difusió del mateix mitjançant la televisió, la radio i la web municipals per tal que tothom 
se n’assabenti i hi pugui participar. 
 
L’alcalde Pere Regull es compromet, en la mesura que sigui tècnicament viable, a fer possibles 
les propostes esmentades. 
 
f) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) valora positivament l’anunci que ha fet Ajuntament en el 
sentit d’atorgar ajuts econòmics perquè els infants puguin assistir als casals d’estiu, en cas de 
famílies que necessitin aquest ajut. Demana (prec) així mateix que aquesta línia d’ajut es faci 
extensiva a les colònies d’estiu dels esplais  de la vila per al cas de nens, nenes i joves que 
durant el curs normal ja han assistit a les activitats pedagògiques regulars d’aquests esplais. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que l’assumpte té implicacions econòmiques, però que 
s’estudiarà.  
 
g) Bernat Villarroya (ICV-EUiA), en relació amb la minideixalleria ubicada a la plaça del 
Penedès, afirma que els horaris no estan exposats a l’exterior, de manera que quan es troba 
tancada, no es pot conèixer l’horari d’obertura. En el mateix sentit, la web municipal informa 
que els horaris són de 10 a 13 i de 16 a 19, però no especifica si és de dilluns a divendres o de 
dilluns a dissabte. Creu (prec) que caldria millorar la comunicació cap a la població sobre 
l’horari de la minideixalleria, ubicant un adhesiu amb els horaris a l’exterior i actualitzant els 
horaris a la web municipal. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que es farà tot el possible per indicar clarament els horaris. 
 
h) Xavier Navarro (CUP) afirma que existeixen uns habitatges de promoció pública (ADIGSA) 
que es troben tapiats i per tant buits, i demana que s’adoptin mesures per a facilitar l’ús dels 
habitatges socials. L’alcalde Pere Regull contesta que es mirarà l’assumpte i s’estudiarà. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) fa referència al recentment inaugurat hotel de cinc estrelles a la rambla 
de Sant Francesc. Pregunta si l’hotel compleix totes les mesures sobre supressió de barreres 
arquitectòniques, i opina que encara que es complissin caldria vetllar per garantir que no 
existeixi cap barrera que dificulti l’ús dels espais. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que tot sembla indicar que la normativa es compleix, però que tot 
i així es mirarà de vetllar per l’accessibilitat dels espais de l’establiment. 
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j) Xavier Navarro (CUP) fa referència a un document tramès des de l’Ajuntament en el 
mes d’abril, i signat per l’anterior alcalde Francisco Romero. A parer seu, es tractava de 
propaganda partidista del PSC, pregunta pel seu cost i si la factura es trametrà al PSC 
per al seu pagament. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que s’ha valorat el cost, però que encara no s’ha pres cap 
decisió al respecte. 
 
k) Francisco Romero (grup Socialista) afirma que en la Junta de Govern de 22 de maig 
es va aprovar la contractació, via comissió de serveis, d’un assessor en matèria de 
recursos humans i negociació col·lectiva. Es va acordar contractar José García, un 
treballador de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb formació limitada i 
experiència només com a conserge i auxiliar administratiu, abonant-li però un sou de 
3.000 euros mensuals (cost anual amb Seguretat Social de més de 50.000 euros) 
equiparable al d’un tinent d’alcalde amb dedicació exclusiva.  S’ha intentat vestir la 
contractació com una comissió de serveis, quan realment es tracta d’un càrrec de 
confiança, la creació del qual requereix legalment un acord previ del ple que no s’ha 
produït. No s’han emès els informes tècnics necessaris ni s’ha seguit cap procés 
selectiu, i el currículum de la persona no acredita cap experiència professional rellevant, 
més enllà d’activitats com a sindicalista. Romero demana que l’acord sigui revocat, i 
que si el govern vol crear un càrrec de confiança demani la necessària aprovació prèvia 
del ple.  Demana que el secretari i Cap dels Serveis Jurídics emeti un informe amb el 
seu parer. 
 
El secretari i Cap del Servei Jurídic afirma que només pot informar si l’alcalde li ho 
demana, i que en tot cas no pot donar cap parer ara mateix, sinó que hauria d’emetre un 
informe escrit posteriorment després de valorar totes les circumstàncies concurrents. 
L’alcalde Pere Regull afirma que els serveis jurídics i interns emetran una nota-informe 
de caràcter jurídic en els propers dies. 
 
La regidora de Recursos Humans M. Josep Tuyà destaca que es tracta d’una comissió 
de serveis per sis mesos, que la persona triada té experiència en assumptes de recursos 
humans i negociació, i que el salari és correcte tenint present que treballarà matí i tarda. 
S’ha hagut de formalitzar aquesta comissió de serveis temporal perquè els 30 anys de 
governs socialistes han portat a una desorganització important en matèria de recursos 
humans (no hi ha relació de llocs de treball, els acords col·lectius presenten defectes, 
absentisme important i en molts casos injustificat, excés d’hores extres, manca de 
motivació del personal de la casa, etc.). Romero li replica que això no és cert, i que 
existeix, per exemple, un catàleg i una valoració de llocs de treball, i que la majoria de 
la gent treballa amb il·lusió i interès. 
 
l) Francisco Romero (grup Socialista) fa referència al règim de dedicacions i 
d’incompatibilitats de la regidora M. Josep Tuyà. Tuyà és funcionària de Valldoreix 
amb un 100% de dedicació i un sou anual de més de 50.000 euros, la qual cosa es fa 
compatible amb una dedicació retribuïda del 80% de la jornada a l’Ajuntament de 
Vilafranca; tot plegat porta a una retribució total d’uns 6.000 euros mensuals 
equiparable a la d’un director general. La situació és a parer seu clarament irregular, 
perquè l’entitat de Valldoreix no ha formalitzat cap reducció de jornada, ni existeix la 
declaració legal de compatibilitat. Contesta M. Josep Tuyà fent referència al cas de 
l’anterior Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament i actual alcalde de Castelldefels 
Joan Sau, qui exercia dos càrrecs públics sense declaració de compatibilitat. Ella ja ha 
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demanat la reducció de jornada adient a Valldoreix, però l’entitat, governada pels 
socialistes, encara no ha donat resposta a la seva petició. 
 
m) Josep Ramon (PP) també fa referència a la contractació de José García com assessor 
de recursos humans, i afirma que sembla discutible que es confiï aquesta responsabilitat 
a un conserge i auxiliar administratiu d’un altre ajuntament. L’alcalde Pere Regull 
contesta que José García treballa per a un sindicat (CCOO), i que és expert en 
negociació col·lectiva; portarà a terme una bona feina i farà possible disposar d’un 
personal municipal motivat. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

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

 
 
 


