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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 10/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 de setembre de 2010 
Horari : de 20,04 a 23,57 hores  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 20 de 
juliol de 2010. Aquesta acta s’ha aprovat per assentiment. 
 
I. ORDENANÇA D’ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS  
 
El text del dictamen és el següent: 
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Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de juny de 2010, va aprovar 
inicialment una Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa de 
les activitats i instal·lacions. 

Atès que sotmès l’expedient i el text de la nova Ordenança al tràmit d’informació 
pública, s’ha presentat una única al·legació per part de José Ramon Sogas, en nom del grup 
municipal del Partit Popular. L’al·legació proposa, per raons de legalitat, que no totes les 
activitats regulades per l’Ordenança municipal dels establiments de pública concurrència de 20 
de juliol de 2004 restin subjectes a llicència municipal específica, sinó només i estrictament les 
previstes en la Llei 11/2009, d’espectacles públics i activitats recreatives, amb la qual cosa 
determinats establiments com la major part de bars i restaurants se subjectarien únicament al 
règim de comunicació, i no al de llicència. L’al·legació proposa, per tant, la modificació de 
l’article 5 de l’Ordenança. 

Atès que s’ha emès l’informe jurídic adient, del qual es desprèn que l’article 5, relatiu a 
les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives, ha de ser modificat en el sentit que 
unes determinades activitats restaran subjectes a comunicació prèvia, però perquè així ho ha 
disposat de forma sobrevinguda l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, publicat el 7 de setembre 
de 2010, és a dir, molt després de l’aprovació inicial de l’Ordenança. 

Atès que escau la modificació del text aprovat inicialment, en els termes descrits en 
l’informe jurídic emès el 9 de setembre de 2010. 

Per tot això, s’ACORDA: 

1. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció 
administrativa de les activitats i instal·lacions, en els termes del text definitiu incorporat a 
l’expedient. 

2. Es trametrà una còpia de l’Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i a la 
Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en el 
DOGC. L’Ordenança entra en vigor als 15 dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la província. 

3. Notificar expressament aquest acord al grup municipal del PP. 

  
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 17 vots a favor (grups Socialista, de CiU i del PP), 2 en 
contra (CUP) i 2 abstencions (grups d’ERC i d’ICV-EUiA). 
 
El regidor de l’equip de govern Aureli Ruiz destaca que l’Ordenança regula els tràmits per a la 
implantació d’activitats econòmiques a Vilafranca. Es redueixen els tràmits i les càrregues per 
als particulars, i els procediments se simplifiquen, d’acord amb la nova legislació que incorpora 
el dret europeu. A partir d’ara moltes activitats podran obrir segons el tràmit de comunicació, 
però els particulars que comuniquen assumeixen responsabilitats, i han d’aportar certificats 
tècnics que garanteixin la correcció de les instal·lacions. Hi va haver una esmena del PP que 
demanava que determinats bars i restaurants també es poguessin acollir al tràmit de mera 
comunicació, i no de llicència. La pretensió s’incorpora no per l’esmena presentada, sinó perquè 
el Reglament de la Generalitat sobre espectacles que s’ha publicat recentment (posterior a 
l’aprovació inicial de l’Ordenança) així ho disposa, i l’Ajuntament l’ha de respectar. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que el seu grup va demanar que la majoria de bars i restaurants 
passessin de llicència a comunicació per tal de respectar la legalitat i evitar possibles 
reclamacions de danys i perjudicis. Objectivament l’Ordenança ara s’ha ajustat a aquesta 
pretensió, i el PP hi votarà a favor. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que s’han d’aprovar aviat nous Reglaments de la 
Generalitat sobre la matèria. El seu grup aposta per no aprovar l’Ordenança abans de conèixer el 
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contingut dels nous Reglaments, per tal d’evitar disfuncions que obliguin a noves 
modificacions. Si l’Ordenança se sotmet a votació avui sense esperar s’abstindrà; en tot cas, el 
nou marc normatiu basat en la liberalització exigeix que l’Ajuntament disposi de serveis 
d’inspecció eficients i efectius. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia que s’abstindrà. És bo agilitar les tramitacions, d’acord amb el 
dret comunitari europeu, i en benefici de l’economia productiva. Tanmateix, el nou sistema 
europeu i català suposa reconèixer que l’Administració és lenta. Queda el dubte de si 
l’Ajuntament tindrà prou capacitat d’inspecció per a solucionar conflictes i incompliments; 
s’haurà de vetllar per una inspecció eficaç. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que el seu grup va votar en contra de l’aprovació inicial de 
l’Ordenança, i avui tornarà a votar en contra de la definitiva aprovació. El sistema no garanteix 
que es compleixi la normativa. Per exemple, es detecten sovint incompliments quant a barreres 
arquitectòniques dels locals, i el règim de comunicació pot encara incrementar el problema. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) dóna suport a l’Ordenança, ja que ens hem d’adaptar a la 
legislació europea, per bé que caldrà garantir en tot moment la capacitat d’inspecció i de 
control, de forma que les activitats i instal·lacions compleixin totes les normatives tècniques, de 
seguretat i ambientals. La gent haurà de ser més responsable amb el sistema de comunicació que 
substitueix en molts casos el de llicència, i en tot cas s’han de fomentar les noves activitats i el 
comerç. 
 
Aureli Ruiz recorda que existirà més responsabilitat de qui fa la comunicació, i que en tot cas 
una entitat tècnica homologada certificarà el compliment dels requisits exigibles. Es potenciarà 
la inspecció, la qual cosa serà possible perquè part del personal municipal que tramitava 
llicències s’haurà de dedicar a la inspecció. 
 
 
II. ESTUDI DE DETALL SECTOR DE MELIÓ  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Vist l'Estudi de Detall presentat per ALBERT LAMO CANO i MARIA GIL ACEDO, redactat en 
compliment de la prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del 
Pla parcial del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives del conjunt d’habitatges unifamiliars en filera de les parcel·les núms. 46 a 53 del mateix 
sector, recaients a l’avinguda del Garraf, núms. 127 al 141. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 18 de juny de 2010, i sotmès 
al tràmit d’audiència a la resta de propietaris afectats, no s’han formulat al·legacions ni reclamacions de 
cap tipus. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, i atenent la previsió continguda en 
la disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, 
 
  S'ACORDA: 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Albert Lamo Cano i Maria Gil Acedo, 
per a la concreció de les característiques estètiques i constructives del conjunt d’habitatges unifamiliars 
en filera de les parcel·les núms. 46 a 53 del mateix sector, recaients a l’avinguda del Garraf, núms. 127 
al 141. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Aureli Ruiz destaca que es tracta d’una figura tècnica que concreta 
algunes característiques de les edificacions en determinades parcel·les de Melió Residencial, 
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d’acord amb el Pla parcial. Els informes tècnics són favorables i les persones interessades no 
han formulat objeccions. 
 
 
III. PLA LOCAL D’HABITATGE. APROVACIÓ INICIAL.  
 
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 
 Atès que  el passat 16 de març de 2010, es va sol·licitar la signatura dels convenis de 
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya de l’Oficina Local d’habitatge i Borses  per a 
l’exercici 2010, petició que ha estat informada favorablement des de la Secretaria d’Habitatge del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 Atès que segons el que preveu l’article 14 de la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Pla pel 
dret a l’habitatge, els ajuntaments que vulguin subscriure aquests convenis han de disposar d’un 
Pla local d’habitatge  o haver subscrit el compromís d’elaborar el Pla local d’habitatge segons el 
que preveu la disposició transitòria setena del Decret 13/2010 del Pla per al Dret a l’Habitatge 
2009-2012. 
 Atès que en el Ple Municipal del 22 de juny passat es va aprovar el compromís de tramitar 
l’acord definitiu d’aprovació del Pla Local d’habitatge dins del període de vigència del Pla per al 
dret de l’habitatge 2009-2012. 

Atès que El Pla Local d’Habitatge es redacta dins del marc del desenvolupament de les 
competències que la Constitució, l’Estatut de Catalunya i la legislació de règim local atorguen 
als ajuntament per a dissenyar i desenvolupar polítiques i actuacions en matèria d’habitatge; i 
de la definició d’aquest instrument que es conté en la Llei 18/2007 de 28de desembre del Dret a 
l’Habitatge de Catalunya i, de manera complementària, en el Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de 
juliol d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 305/2006 de 
18 de juliol per el que s’aprova el seu Reglament. 

Atès que en efecte, l’article 84 de l’Estatut de Catalunya estableix que els governs 
locals tenen competències pròpies sobre la planificació, la programació i la gestió de 
l’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de 
protecció oficial.  

Atès que pel que fa a la Llei del Dret a l’Habitatge, en el seu article 11 inclou als Plans 
Locals d’Habitatge entre els instruments de planificació i programació d’habitatge; i en el seu 
article 14 els defineix com els instruments que determinen les propostes i compromisos 
municipals en política d’habitatge i constitueixen la proposta marc per a concertar polítiques 
d’habitatge amb l’administració de la Generalitat.  

Atès que també el Reglament de la Llei d’Urbanisme, en l’article 69.4, equipara el Pla 
Local d’Habitatge a la Memòria Social dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, sempre 
que continguin tots els aspectes relacionats en l’esmentat article.  
 Atès que la Diputació de Barcelona ens ha lliurat el document de proposta de Pla Local 
d’Habitatge del nostre ajuntament, document resultat del treball realitzat per l’empresa 
contractada per la GSHUA per a la seva redacció, incorporant el resultat dels processos de 
participació ciutadana realitzats i amb el vist-i-plau al seu contingut per part dels interlocutors 
municipals. 
 Atès que per tal que el Pla Local d’Habitatge tingui efectes de concertació amb la 
Generalitat de Catalunya previstos en l’article 14.11 de la Llei pel Dret a l’Habitatge, correspon a 
l’ajuntament l’aprovació del Pla Local d’Habitatge. 
 

Per tot el qual s’ACORDA: 
 Aprovar inicialment el Pla Local d’habitatge de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
que incorpora el resultat del procés de participació ciutadana realitzat, i sotmetre’l al tràmit 
d’informació pública pel període de trenta dies hàbils a partir de l’última de les publicacions del 
preceptiu anunci al BOP, al DOGC, en un diari i tauler d’anuncis. 
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 L’aprovació definitiva correspon al Ple municipal, si bé en el cas de no formular-se 
al·legacions de cap tipus el present acord esdevindrà definitiu. 
 
Sotmès a votació el dictamen, ha obtingut 9 vots a favor (grups de CiU i PP), 9 en contra (grups 
Socialista i d’ICV-EUiA) i 3 abstencions (grups de la CUP i d’ERC). S’ha repetit la votació 
amb el mateix resultat, declarant-se finalment aprovat el dictamen pel vot de qualitat favorable 
de l’alcalde. 
 
Explica el dictamen la regidora d’Habitatge Maria Josep Tuyà, qui recorda que el Pla, que tindrà 
una vigència de cinc anys, es va començar a elaborar l’any 2008, i que s’ha sotmès a diferents 
tràmits i a participació ciutadana. La proposta completa s’ha elaborat a través de la Diputació, i 
es planteja el repte de poder disposar de més de 600 nous habitatges en cinc anys de caràcter 
social. El Pla es marca objectius: no creixement quantitatiu, rehabilitació d’habitatges (sobretot 
al centre), generació de nous habitatges protegits per a fer front a la demanda endògena, impuls 
de l’habitatge de lloguer per damunt del de venda, posada en el mercat de pisos buits, generació 
d’habitatge dotacional públic modificant el POUM, facilitar allotjament a persones amb risc 
d’exclusió, etc. Per a gestionar el Pla disposem de l’Oficina d’Habitatge i de la Societat 
d’Habitatge, i d’òrgans polítics i tècnics. És possible utilitzar la Comissió d’Habitatge ja creada, 
ampliant-la, i hi haurà també una Taula d’habitatge d’inclusió. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el Pla arriba tard, i que ha estat molt de temps 
tramitant-se; s’hagués hagut de sotmetre al Ple molt abans. Es tracta d’un Pla bo i ben treballat 
quant a l’anàlisi de la situació, però en canvi és molt tímid i de tarannà tradicional pel que fa a 
les propostes d’actuació, sense innovar ni ser agosarat. Es limita a dir que s’impulsarà 
l’habitatge protegit, però sense concretar mesures. ICV-EUiA aposta per accions efectives: 
programa de rehabilitació d’habitatges complet i estructurat, reciclatge d’alguns espais públics 
com l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per habitatge, ús dels 2.900 habitatges buits (molts 
d’ells nous), lloguer d’habitatge nou, rehabilitació de pisos antics, etc. El Pla que es planteja no 
preveu estímuls per al lloguer d’habitatges buits, ni ajuts per a l’accés dels joves al lloguer 
mitjançant un sistema integrat a la xarxa de la Generalitat, ni pisos assistits per a gent gran, ni la 
conversió de l’antic INCAVI en residència geriàtrica, ni els pisos en concessió, ni la direcció 
dels processos de desenvolupament dels sectors de sòl (no es va voler aprovar l’agenda del 
POUM). Allò que es proposa esdevé del tot insuficient, i ICV-EUiA hi votarà en contra. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia la seva abstenció; planificar l’urbanisme i l’habitatge és necessari, 
i espera que a Vilafranca no es produeixi un buit de planificació. Per a ERC cal prioritzar la 
fórmula de lloguer i promoure al màxim l’habitatge social protegit. Per a obtenir habitatge 
social cal apostar possiblement pel desenvolupament com a ARE de les Bassetes. Les Bassetes, 
amb ARE o sense, és ja un sector de sòl urbanitzable. Si s’aposta per desenvolupar les Bassetes 
com a ARE (Àrea residencial estratègica) s’obtindrà més habitatge protegit i la construcció 
simultània dels serveis i equipaments necessaris. El Pla diu que fa falta habitatge protegit, però 
s’ignora com s’obtindrà si no s’acudeix a fórmules com la de l’ARE de les Bassetes. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà a favor de l’aprovació inicial, reservant-se el dret a 
formular al·legacions i a plantejar canvis durant el període d’informació pública. La diagnosi 
que fa el Pla és correcta, tot i que parteix de dades ja obsoletes o antigues sobre l’atur i l’estat 
dels habitatges. El criteri de creixement endògen triat és vàlid a parer del PP. Les mesures 
plantejades són prudents, però s’observen en el Pla mancances de caràcter econòmic. Per a 
posar habitatges buits en lloguer caldria oferir garanties de cobrament per als propietaris, i 
cercar la col·laboració dels agents de la propietat immobilirària, i per a rehabilitar pisos 
s’haurien de promoure convenis entre els propietaris i les entitats financeres. S’ignora com es 
generarà l’habitatge protegit necessari, perquè el Pla parla del desenvolupament de dos polígons 
en sòl urbà, però la seva execució urbanística a curt i a mitjà termini, dependent de la propietat 
del sòl, és dubtosa. 
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Llorenç Casanova (CUP) manifesta que l’estudi és bo, ja que porta a terme una correcta anàlisi 
de la situació i de les necessitats, i que Vilafranca necessita un Pla d’habitatge per a saber com 
es pot construir i quan. El Pla, que ha comptat amb participació ciutadana, constata que a 
Vilafranca s’ha construït massa, ja que existeixen uns 3.000 pisos buits que s’haurien de 
reconvertir en habitatge protegit. L’habitatge protegit representa el 13% (insuficient i per sota 
dels mínims legals), i per tant s’ha d’apostar per aquest habitatge social i pel lloguer. El model 
urbanístic dels darrers anys és, a parer seu, erroni i, quant al Pla d’habitatge, potser no especifica 
les actuacions, però Llorenç Casanova considera que el Pla ha de ser flexible, i les concrecions i 
la fixació de les línies polítiques les ha de portar a terme l’equip de govern. Casanova es mostra 
sorprès pel fet que amb 3.000 pisos buits algun grup municipal plantegi el desenvolupament de 
l’ARE de les Bassetes, amb 1.200 habitatges més. 
 
Llorenç Casanova fa un repàs de certes previsions del Pla que considera positives:  rehabilitació 
d’habitatges especialment al centre, desenvolupament de polígons en sòl urbà sense 
desenvolupar sòl rural, aposta pel lloguer i per l’habitatge protegit (a parer seu el 70% hauria de 
ser de lloguer, i s’hauria d’acudir al règim general d’habitatge protegit, i no al concertat), etc.  
Casanova diu que s’ha de garantir un seguiment del Pla per a comprovar si es compleixin els 
objectius, i la CUP s’abstindrà en la votació perquè la previsió econòmica és insuficient, i si 
l’Ajuntament no aporta més recursos els objectius no es podran assolir correctament. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) parla de la bondat general dels Plans d’habitatge, i de la 
seva necessitat per a concertar també polítiques d’habitatge. La part d’anàlisi del Pla és 
completa, i s’ha de tenir en compte que el creixement de Vilafranca durant els darrers anys ha 
estat molt moderat. Es presenta un Pla sense propostes concretes, ja que pràcticament es limita a 
afirmar que necessitem uns 400 habitatges protegits, i ja veurem si els obtindrem amb aquestes 
polítiques. Fa uns anys, amb l’equip de govern Socialista, ja existia un Pla d’habitatge, i en la 
seva execució es van aconseguir més habitatges protegits que els que ara s’anuncien. El grup 
Socialista votarà contra el Pla, perquè no concreta mesures efectives, ni diu com es generarà 
habitatge protegit i habitatge de lloguer, i demana que s’estudiïn de nou tots els escenaris 
possibles. D’altra banda, tots els grups municipals haurien de valorar l’ARE de les Bassetes. El 
Pla director de l’Àrea ja està aprovat definitivament, i no consta que el govern municipal hagi 
formulat cap recurs en contra. 
 
Josep Quelart (ERC) demana claredat als grups quant a les Bassetes, assumpte que és complex i 
amb un contingut també tècnic. ERC no diu que estigui a favor d’urbanitzar i d’edificar les 
Bassetes en aquest moment, però aquest sòl ja és segons el POUM urbanitzable, i quan s’hagi de 
tirar endavant és millor per a l’Ajuntament fer-ho com a ARE (més habitatge protegit, 
finançament dels equipaments i serveis, etc.) que com a pla parcial. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que hem de ser imaginatius pel que fa a les finances, i poder 
promoure habitatge protegit sense aportar diners del pressupost municipal, a través d’acords 
amb les caixes d’estalvis i altres agents, per exemple. Quant a l’ARE de les Bassetes, Regull diu 
que tot té matisos; és cert que l’INCASOL com a propietari podria desenvolupar el sector com a 
pla parcial, i que si es desenvolupa com a ARE obtenim avantatges en forma de més 
aprofitament urbanístic per a l’Ajuntament i possible execució simultània de serveis i 
equipaments. Però l’ARE parteix d’un Consorci que seria l’administració actuant del qual 
formaria part l’Ajuntament, de manera que l’Ajuntament es podria veure requerit a avançar una 
part dels costos d’urbanització del sector, cosa que no ens podem permetre. Urbanitzar les 
Bassetes ara no interessa, i potser sí en el futur. Encara estem dins de termini legal per a 
presentar un recurs contra el Pla director de l’ARE de les Bassetes (s’ha de valorar 
l’oportunitat), i a ell li consta que si presentem un recurs la Generalitat es faria enrere 
ràpidament i renunciaria a l’ARE. Regull destaca que cal habitatge protegit a Vilafranca, ja que 
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en els darrers 5 anys només el 13% dels habitatges construïts són protegits, quan hauríem 
d’estar segons la llei en un mínim del 20%. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que ens hem d’oposar a l’ARE no només per raons ecologistes 
o de sostenibilitat relacionades amb el creixement, sinó també perquè la figura treu 
competències urbanístiques a l’Ajuntament. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) demana al govern municipal que li faci arribar un informe 
sobre l’habitatge protegit a Vilafranca en els darrers cinc anys, comparant la normativa que seria 
aplicable i la realitat. Ja que es parla de l’habitatge construït darrerament, cal disposar de dades 
fiables i concretes. 
 
 
IV. COMPTE DELS PRESSPOSTOS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
  Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Compte General dels 
Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2009, integrat pel de la pròpia Entitat, 
Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom  
Local Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Entitat Pública Empresarial 
Local Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet, Serveis Municipals de Comunicació 
SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA i 
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, el qual ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia 
inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de data 2 de juliol d’enguany, no s’ha 
formulat reclamació ni objecció de cap mena. 

El contingut del Compte General queda estructurat per: 
 
• Comptes de l'entitat i dels organismes autònoms 
 . El Balanç 
 . El Compte del resultat econòmic patrimonial 
 . L’Estat de liquidació del Pressupost 
 . La Memòria 
 
• Comptes de l’entitat pública empresarial local i de les societats mercantils: 
 . El Balanç de Situació 
 . El Compte de Pèrdues i Guanys 
 . L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) 
 . La Memòria 

. L’Informe de Gestió 

. L’Auditoria 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz manifesta que el compte s’ha formulat d’acord amb la llei,  i 
que ningú no ha presentat objeccions o al·legacions. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que alguns organismes o empreses municipals tenen resultats 
positius exclusivament per les aportacions que hi fa l’Ajuntament. “Cal Bolet” o SERCOM, per 
exemple, presenten dèficits importants, la qual cosa pot ser indicativa d’una gestió deficient. 
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Aureli Ruiz contesta que la compatibilitat exigible actualment és més real, i que amb les normes 
anteriors apareixien resultats positius ficticis en alguns casos. La gent ha de saber que 
l’Ajuntament fa aportacions importants de diners per a la televisió local, per a la grua municipal, 
etc. 
 
 
V. REPRESENTANT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
Es proposa al Ple l’acord següent: 
 

Atès que el ple municipal va designar, a l’inici d’aquest mandat, els representants de 
l’Ajuntament en el Consell Escolar Municipal. 

Atès que a proposta del grup municipal d’ERC, escau substituir el representant 
d’aquesta formació en el Consell esmentat, Miquel Ferret i Miralles, per una altra persona,   

 
s’ACORDA: 
Disposar el cessament de Miquel Ferret i Miralles, a proposta del grup municipal 

d’ERC, com a membre del Consell Escolar Municipal en representació d’aquest Ajuntament, i 
nomenar en la seva substitució Dolors Tosas i Rius. 
 
L’acord proposat ha estat efectivament pres per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que el representant d’ERC fins ara Miquel Ferret ha proposat ser 
rellevat ateses les seves diverses ocupacions. Li agraeix la seva dedicació i desitja sort i encert a 
la nova representant Dolors Tosas. 
 
 
VI. DECRET ALCALDIA CARTIPÀS MUNICIPAL  
 
Es dóna compte d’un decret de l’alcaldia de 7 de setembre de 2010, amb el text següent: 
 
 Atès que l'article 56 del Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya (D. 
L. 2/2003), i el Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació 
d'atribucions de l'alcaldia en favor de regidors i regidores. 
 Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament defineix l'existència 
d’àrees de direcció política i de gestió de serveis, com a responsable de cadascuna de les quals hi 
ha d’haver un regidor o regidora de l'Ajuntament. 
 Atès que correspon a l’alcalde nomenar les diferents persones que han d’assumir la 
condició de regidores Coordinadores d’Àrea i de regidores Delegades.  
 Atès que el dia 22 d’abril de 2009 es va dictar un decret de delegacions de l’alcaldia, el 
qual va ser modificat per uns altres de 26 de maig de 2009, 1 de juny de 2009 i 10 de febrer de 
2010.  
  
 Atès que escau realitzar determinades modificacions quant a les Delegacions acordades. 
 DISPOSO: 
 1) Cessa com a regidora Delegada de Barris, Delegació adscrita a l’Àrea d’Acció 
Territorial i Via Pública, Maria Dolors Ruis Marrugat. Desapareix aquesta Delegació, i les seves 
funcions seran exercides directament per l’alcalde. 
 2) Es nomena Maria Dolors Rius Marrugat regidora Delegada del “projecte d’intervenció 
integral al barri de l’Espirall”, amb atribucions d’impuls, coordinació, seguiment i gestió de 
l’esmentat projecte, que forma part de les actuacions previstes en la Llei 2/2004, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. La nova Delegació resta 
adscrita a l’Àrea d’Acció Territorial i Via Pública. 
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 3) Es crea la Delegació de Governació, adscrita a l’Àrea de Serveis Centrals, matèria que 
d’acord amb el decret d’alcaldia de 22 d’abril de 2009 inclou els permisos d’activitats a la via 
pública, permisos d’armes, taxi i similars, gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris, 
exercici de la potestat sancionadora en matèria d’establiments públics i d’incompliments 
d’ordenances municipals i actuacions municipals de tota mena, llicències, permisos i 
comunicacions que es relacionin amb l’exercici d’activitats econòmiques i amb la legislació sobre 
prevenció i control ambiental de les activitats i espectacles púbics i activitats recreatives. Resta 
nomenat regidor Delegat de Governació Aureli Ruiz Milà, qui serà també president de la Ponència 
Municipal d’Avaluació Ambiental. 
 4) Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones interessades 
i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el decret sembla indicar que la feina de barris no té gaire 
importància, perquè es portarà a terme des d’una alcaldia amb múltiples funcions. Demana que 
es posi en marxa la comissió de seguiment de la llei de barris que es va acordar a través d’una 
moció aprovada pel Ple fa temps, i que el govern municipal ha ignorat fins ara. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que, com espera que es comprovi en els propers mesos, no es 
resta importància a la tasca específica barris. Contràriament, se li dóna més relleu en la mesura 
que hi treballa directament l’alcalde. 
 
 
VII. MOCIÓ SOBRE VAGA GENERAL 29 DE SETEMBRE  
 
Es presenta la següent moció per part dels grups municipals d’ERC, CUP i ICV-EUiA: 
 

El progrés social forjat a base de dècades de sacrificis i lluites de les classes populars 
 ens ha permès disposar avui dia d'un model sanitari i d'ensenyament públics, d'un sistema de 
pensions equitatiu viable i sostenible i en els darrers anys s'ha iniciat la construcció d'un nou 
pilar de l'estat del benestar adreçat a garantir el dret de totes les persones dependents a 
l’autonomia personal. 

No obstant això, vivim moments històrics difícils arran de les retallades i del no 
reconeixement dels drets nacionals del poble català  i per l'amenaça de desballestament de 
l'estat del benestar i de la retallada de drets socials i laborals dels treballadors i 
treballadores, que a dia d’avui practica l’Estat espanyol i el govern del PSOE. 

Retallada de salaris al sector públic, congelació de les pensions, eliminació de 
prestacions socials, etc, s'han vist acompanyades d'una reforma laboral que suposa una nova 
pèrdua de drets dels i les treballadores (rebaixa a la pràctica del cost de l'acomiadament que, a 
més, es finançarà en part amb diners públics; restricció del dret a la tutela judicial efectiva; 
restricció del dret a la negociació col·lectiva permetent a l'empresariat l'incompliment dels 
acords, etc). 

A més, s'ha anunciat per a la tardor una reforma del sistema de Seguretat Social amb 
nous retrocessos de drets socials, amb propostes com l'ampliació de l'edat de jubilació, 
l'ampliació dels anys a tenir en compte per al càlcul de la seva base reguladora, eliminació de 
la pensió de viduïtat i orfanesa en alguns casos, substitució de la mateixa per una 
indemnització a tant alçat en altres casos, etc. 

La reforma laboral impulsada pel govern espanyol forma part d'aquest guió en no 
orientar-se cap a un canvi en el model productiu que primi l'excel·lència del treball, la 
productivitat i el benestar col·lectiu. Al contrari, es fonamenta en la consagració de 
l'acomiadament lliure i la recerca d'unes relacions laborals basades en la reducció de preus i 
salaris, la qual cosa comportarà la consolidació d'una economia fonamentada en la mà d'obra 
barata i l’explotació. 

Atenent al fet que existeix una voluntat manifesta d'aprofitar la conjuntura de crisi per 
desplegar una ofensiva que hipotequi la superació de la crisi econòmica a la pèrdua de drets 
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laborals i a la reducció de drets socials, cal respondre solidàriament  i col·lectiva  per tal de 
convèncer-nos que és possible un  escenari distint, en què la crisi no colpegi els sectors socials 
més desafavorits, i en especial els joves, les dades d'atur dels quals ja assoleix el 40%. 
 

Una vaga general representa un cost econòmic important per a  les empreses, per als 
vaguistes i per a altres actors, certament. Però per al país encara és major el preu si allò que 
perilla és  la cohesió social i nacional. En aquest sentit, cal no oblidar els precedents d'èxit de 
mobilitzacions anteriors de la classe treballadora, com ara la vaga general de l'any 2002 que 
va aconseguir la modificació de la reforma laboral retrògrada  (abaratiment de 
 l'acomiadament i enduriment de l'accés a les prestacions d'atur) que  havia endegat el govern 
del Partit Popular presidit per Aznar. 

És per tots aquests motius que S’ACORDA: 
1. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de vaga general prevista pel proper 29 de 

setembre d’enguany, com  a expressió del compromís en favor del benestar dels 
catalans i catalanes, de la defensa dels drets de la classe treballadora i  de la 
salvaguarda i foment de les polítiques socials coherents amb les necessitats reals de la 
ciutadania. 

2. Expressar el nostre compromís a treballar, de forma coordinada i conjuntament amb la 
resta d’administracions,  pels drets socials i civils del poble de Catalunya 

3. Reivindicar la defensa del model productiu propi de país i vetllar per garantir la nostra 
autonomia col·lectiva en un Marc Català de Relacions Laborals 

4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als grups  
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als 
presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

5. En conseqüència, l'Ajuntament de Vilafranca insta el Govern espanyol a la 
derogació de la reforma laboral aprovada mitjançant el Reial Decret 10/2010, de 16 de 
juny i el projecte de llei que s'està tramitant. 

  
Aquesta moció s’ha aprovat amb 7 vots a favor (grups de la CUP, d’ERC d’ICV-EUiA i dels 
membres del grup Socialista Josep Colomé, Dolors Villaró i Teresa Terrades), 1 en contra (PP) i 
13 abstencions (CiU i els i les membres del grup Socialista Francisco Romero, Maria Batet, 
Xavier Lecegui, Ramon Zaballa i Lourdes Sánchez). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a les mesures que va adoptar el Govern espanyol fa 
uns mesos (reducció de sous públics, congelació de pensions, etc.) i les que ha pres ara de 
reforma laboral, no només amb el suport del Partit Socialista, sinó també amb la complicitat de 
PP i CiU. L’alt atur no deriva de les condicions de treball, sinó d’un model productiu inadequat 
que només vol reduir costos i que s’ha de transformar profundament. La crisi no és culpa de les 
polítiques socials, ni dels treballadors i pensionistes, i en canvi se’ls vol fer pagar a ells. 
Villarroya afirma que altres polítiques són possibles: lluitar contra l’especulació financera, 
reforma fiscal, reforma energètica, modernització ecològica, etc. Cal donar suport a la vaga 
general convocada, i cridar a la participació a les manifestacions que se celebraran demà a 
Vilafranca i a Sant Sadurní. 
 
Josep Quelart (ERC) celebra que els tres grups proposants hagin pogut presentar una moció 
conjunta fent esforços d’aproximació. La gent demana ajuda, i hem de fer nostra la veu de 
rebuig a la retallada de drets. El país ha estat anys estimulant una economia especulativa no 
correcta, i per exemple s’ha incentivat fiscalment la compra d’habitatges per damunt del lloguer. 
 
Llorenç Casanova (CUP) diu gràficament que en els darrers anys Botín ha ordenat, Zapatero ha 
executat i Montilla ha acatat. El president Zapatero ho retalla tot (Estatut, drets socials i drets 
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laborals), i el poble i els treballadors només tenen la via de la vaga general per oposar-s’hi. Ja se 
sap què implica la reforma laboral (acomiadaments, decisions unilaterals dels empresaris, etc.) i 
a més es qüestionen les jubilacions, es retallen drets socials, s’apugen l’IVA o l’electricitat, etc. 
El Govern de Zapatero està desmantellant l’estat del benestar, en la línia dels líders europeus de 
dretes i seguint els dictats dels organismes econòmics internacionals. Aquestes retallades no 
figuraven en el programa electoral socialista, i la mentida hauria de portar a la convocatòria 
d’unes noves eleccions anticipades. La CUP aposta per uns Països Catalans independents, de 
forma que decidim nosaltres el nostre marc laboral i tenint present que tenim riquesa suficient 
per a garantir un estat del benestar propi. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. La vaga no soluciona els problemes, i les 
propostes dels sindicats les seguia fins fa poc el Govern Zapatero, provocant crisi econòmica i 
atur. Davant la crisi són necessàries mesures, tot i que el Govern les adopta tard i malament. 
Ramon recorda que el Govern d’Aznar (PP) va portar prosperitat i va reduir l’atur, i afirma que 
és increïble que els sindicats carreguin ara contra el PP i els empresaris, i no tant contra el 
Govern socialista. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que la crisi porta a situacions socials greus, en forma d’atur, 
tancament d’empreses, temporalitat laboral, etc. Som poc competitius i estem lluny d’Europa. 
Els agents socials tenen dret a convocar una vaga que és respectable, i s’ha de lamentar que els 
govern espanyol i català no hagin estat capaços d’encarar la crisi de forma concertada amb els 
agents socials i les forces polítiques, com s’ha fet per exemple a Alemanya. Cal esperar un 
exercici responsable de la vaga, i uns governs que adoptin mesures vàlides. Gusi afirma que una 
institució com l’Ajuntament ha de respectar la vaga però no pot, com demana la moció, donar-hi 
suport, sobretot quan òbviament l’Ajuntament no tancarà. La vaga la convoquen els sindicats, 
però no l’Ajuntament ni CiU. 
 
Afegeix Raimon Gusi que la reforma, amb la seva retallada de drets, és una acció del Govern i 
del Partit Socialista, i no de CiU, que només es va abstenir per responsabilitat. El Govern 
espanyol s’ha de seure a negociar a partir de demà, i nosaltres hem d’apostar per un marc 
laboral català. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la vaga que convoquen els sindicats s’ha de 
respectar. Existeix dret a la vaga i també a no fer-ne. La reforma és opinable, però el Govern 
socialista ha treballat molt pels drets dels treballadors i per l’estat del benestar, de forma que no 
es pot comparar amb la dreta. El seu grup donarà llibertat de vot, perquè entre els seus membres 
hi ha sensibilitats diferents.  Cal exigir mesures als governs espanyol i català, certament, però 
des de Vilafranca també cal exigir al govern municipal que tiri endavant mesures anticrisi, tal 
com es va plantejar fa uns mesos a partir del diàleg responsable entre els grup municipals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) trasllada al govern municipal una petició dels sindicats  i dels 
representants dels treballadors. Diu que en la vaga del sector públic del mes de juny ja es va 
demanar, sense èxit, que el salari descomptat als empleats de l’Ajuntament en vaga es 
destinessin a mesures socials. Ara ho tornen a demanar, i vol saber si el govern serà sensible i 
ho acceptarà. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que els pals els rep el govern del PSOE perquè ara governa el 
PSOE, de la mateixa forma que quan manava el PP es criticava al PP. També diu que no s’ha 
aclarit la postura del grup Socialista sobre la reforma laboral aprovada. 
 
L’alcalde Pere Regull, sobre la petició de destinar els salaris socials a fins socials, diu que els 
treballadors amb els seus diners poden fer els donatius que vulguin. Ara bé, els salaris que no es 
paguen per una vaga no són dels treballadors, sinó que els administra amb caràcter global 
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l’Ajuntament. Els diners no aniran a una finalitat exacta, per bé que Regull recorda que 
pràcticament tots els diners del municipi es destinen finalment a mesures socials. 
 
 
VIII. MOCIÓ FINANÇAMENT LOCAL I DINERS AVANÇATS PER  L’ESTAT  
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 
Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès, ja hem denunciat en diverses 
ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments és totalment injust i pervers; i que en 
última instància el principal perjudicat n’és la Vila. 

Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se de 
l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua, (que no és més que un impost sobre 
l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com 
major sigui l’especulació i la construcció. Per altra banda, l’Estat transfereix als municipis una 
quantitat de diners que es calcula, entre d’altres, per població, però que depèn dels ingressos –i 
de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i 
l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els 
ajuntaments ofereixen a la població. 

Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2008, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 740.895 euros, 
una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos que les 
arques municipals han anat patint els darrers dos anys en les  diferents partides, les pròpies i les 
transferències. 

Cal tenir en compte a més, que la Generalitat deu actualment a l'Ajuntament de 
Vilafranca la xifra de 4.000.000 € a més d'algunes inversions que l'Ajuntament de Vilafranca ha 
hagut de realitzar per avançat amb l'esperança que la Generalitat ens retorni els diners. 

També, l'Ajuntament de Vilafranca assumeix en moltes ocasions competències que no li 
són pròpies i que paga dels impostos dels vilafranquins i vilafranquines. Serveis que hauria 
d’assumir la Generalitat o l’Estat. 

En tot cas, el que es posa greument de manifest amb aquesta darrere actuació del govern 
espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant, com es 
financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que sovint 
poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i les 
transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest nivell a la 
població. 

Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots i totes les 
vilafranquines que ens veurem afectats per aquest acte de deslleialtat institucional, escanyant 
encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes de 
Vilafranca, que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat necessària per manca de 
pressupost. 
 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de 
Vilafranca del Penedès l’adopció dels següents ACORDS: 

1. Que l’Ajuntament es faci insubmís al retorn exigit per l’Estat espanyol de retornar els 
740.000 euros, com a mesura de pressió i de visualització d’una problemàtica acumulada des de 
fa molts anys. 

2. Que  l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals pertinents, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
            3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a plantejar al govern espanyol 
la necessitat d’una reforma en profunditat del sistema de finançament local. 
  
Xavier Navarro (CUP) manifesta que els municipis prestem serveis necessaris, i que s’ha de 
parlar seriosament del seu finançament en el marc més adient, debat en el qual les entitats 
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municipalistes han de tenir un rol important. Ara l’Estat ens demana que tornem uns 740.000 
euros que no tenim, com si els haguéssim destinat a despeses inadequades. A parer seu, 
l’exigència de l’Estat és deslleial, i si es fes efectiva hauríem de deixar de prestar alguns serveis. 
Els diners són de la ciutadania i no han de ser retornats; ens hi hem d’oposar i plantejar la 
insubmissió, i exigir una garantia d’un just finançament per llei. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la proposta de la CUP tracta de ser mediàtica i una 
mica teatral. La declaració d’insubmissió seria poc efectiva, perquè en realitat els diners que 
l’Estat diu que s’han cobrat de més no s’han de tornar, sinó que l’Estat els descomptarà 
directament de futures liquidacions. Però certament s’ha de canviar la llei i el model de 
finançament, i el deute dels municipis de què parlem hauria de ser condonat, ja que l’Estat al 
calcular la participació municipal en els tributs estatals va incórrer en un error, i ara descomptar 
diners que aritmèticament s’han cobrat per damunt de la quantitat resultant seria altament 
perjudicial i pertorbadora. Anuncia que ICV-EUiA ja ha presentat al Congrés dels Diputats 
propostes de modificacions legislatives per evitar la situació creada, i diu que seria més pràctic 
aprovar donar suport a aquestes iniciatives parlamentàries. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a les paraules de Villarroya, i diu que la moció pot ser 
simpàtica, però que cal ser coherents i tocar de peus a terra, perquè declarar-nos insubmisos no 
concorda amb la realitat. Per a fer front a tots aquestes problemes, ERC havia apostat pel 
concert econòmic, si bé a aquestes alçades l’única via positiva és la de la independència de 
Catalunya. Financerament algunes comunitats autònomes surten beneficiades de les aportacions 
de Catalunya i altres comunitats, i si Catalunya fos independent ja hauria resolt tots els seus 
problemes de finançament. ERC s’abstindrà pel que fa a la moció. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a millorar el sistema de finançament local, i també a 
descentralitzar alguns serveis de les comunitats autònomes (com per exemple els serveis socials) 
cap als ens locals. Seria bo que l’Ajuntament no hagués de tornar els diners, però no es pot 
parlar d’insubmissió, sinó que s’ha de complir la llei. No es poden deixar de tornar els diners, 
perquè el que es planteja és simplement un descompte per part de l’Estat quant a quantitats 
futures. 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que els motius de la moció el seu grup els comparteix. Cal un nou 
model de finançament per a fer front a les necessitats dels serveis que els municipis presten. La 
situació dels diners percebuts suposadament de més ha generat queixes, però no ens podem 
declarar insubmisos, ni deixar de retornar uns diners que si res no canvia l’Estat simplement 
descomptarà. De tota manera, sembla que l’Estat vol fer un pas endavant i incrementar, en el 
projecte de pressupostos de 2011, les aportacions econòmiques als ens locals, la qual cosa 
compensaria una mica el problema de l’excés de quantitats percebudes sobre els tributs de 
l’Estat. Ruiz proposa modificar la moció, i parlar de demanar la reforma de les hisendes locals, 
més recursos per als municipis i la condonació del deute de què parlem. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma compartir l’exposició de motius de la moció, i diu 
que cal solucionar l’assumpte pendent del just finançament local. Cal però modificar la moció 
en el sentit que s’ha comentat, i sense parlar d’insubmissió. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que, des de fa molts anys, ni els governs ni ningú parlen 
seriosament del finançament local. Podem parlar o no d’insubmissió, però s’ha d’abordar el 
problema amb urgència i decididament, sense limitar-se a demanar, com s’ha fet moltes vegades 
sense èxit, una modificació del sistema de finançament. Si es plantegen les modificacions 
anunciades com a esmenes la CUP s’abstindrà quant a les esmenes, i votarà a favor de la moció. 
 
Finalment es planteja una esmena in voce a la moció, en el sentit de no parlar d’insumbissió i de 
demanar una modificació de la llei d’hisendes locals, més recursos per als municipis i la 
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condonació del deute derivat d’una participació en els tributs inferior a la transferida a compte. 
L’esmena s’aprova amb 2 abstencions (CUP) i 19 vot a favor (resta de grups). 
 
La moció, amb les esmenes aprovades, s’aprova per unanimitat i té el text següent: 
 

S’ha denunciat ja en diverses ocasions que el sistema de finançament dels ajuntaments 
és totalment injust i pervers; i que en última instància el principal perjudicat n’és la Vila. 

Aquesta perversió es produeix quan, per una banda, els ajuntaments han de nodrir-se 
de l’impost sobre la construcció i sobre la plusvàlua, (que no és més que un impost sobre 
l’especulació), i que provoca que a la pràctica els ajuntaments tinguin més finançament com 
major sigui l’especulació i la construcció. Per altra banda, l’Estat transfereix als municipis una 
quantitat de diners que es calcula, entre d’altres, per població, però que depèn dels ingressos –i 
de les previsions d’ingressos- que l’Estat fa respecte els impostos que recapta, com l’IRPF i 
l’IVA. A més, aquests càlculs no tenen en compte la quantitat ni la qualitat dels serveis que els 
ajuntaments ofereixen a la població. 

Enguany que s’han tancat els comptes de l’exercici de l’any 2008, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès ha de tornar, segons ha donat a conèixer l’Estat espanyol, 740.895 
euros, una xifra difícilment abordable amb els actuals pressupostos i les retallades d’ingressos 
que les arques municipals han anat patint els darrers dos anys en les  diferents partides, les 
pròpies i les transferències. 

Cal tenir en compte a més, que la Generalitat deu actualment a l'Ajuntament de 
Vilafranca la xifra de 4.000.000 € a més d'algunes inversions que l'Ajuntament de Vilafranca ha 
hagut de realitzar per avançat amb l'esperança que la Generalitat ens retorni els diners. 

També, l'Ajuntament de Vilafranca assumeix en moltes ocasions competències que no li 
són pròpies i que paga dels impostos dels vilafranquins i vilafranquines. Serveis que hauria 
d’assumir la Generalitat o l’Estat. 

En tot cas, el que es posa greument de manifest amb aquesta darrere actuació del 
govern espanyol és que cal una reforma integral del sistema de finançament local, i per tant, 
com es financen el serveis que presten, perquè l’actual sistema depèn de factors i voluntats que 
sovint poden ser fins i tot perversos, ja que a major necessitat social, menors són els ingressos i 
les transferències que percep la institució que probablement més suport presta en aquest nivell 
a la població. 

Els principals perjudicats d'aquest retorn de diners a l'Estat espanyol seran tots i totes 
les vilafranquines que ens veurem afectats per aquest acte de deslleialtat institucional, 
escanyant encara més les arques municipals en detriment dels drets socials dels ciutadans i 
ciutadanes de Vilafranca, que veuran com l'Ajuntament no podrà oferir la solidaritat 
necessària per manca de pressupost. 

Per tot això, s’adopten els següents ACORDS: 

1. Que l’Ajuntament demani la condonació, per part de l’Estat, dels  740.000 euros que 
hauria percebut en excés com a participació dels tributs de l’Estat de 2008, com a mesura 
de pressió i de visualització d’una problemàtica acumulada des de fa molts anys. 
 
2. Que l’Ajuntament traslladi aquesta decisió política als òrgans estatals pertinents, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
3. Que l’Ajuntament insti ambdues entitats municipalistes a plantejar al govern espanyol la 
necessitat d’una reforma en profunditat del sistema de finançament local, la qual haurà de 
garantir més recursos per als municipis destinats al finançament dels serveis locals. 
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IX. MOCIÓ 12 D’OCTUBRE  
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

El dia 12 d’octubre de 1492 és la data d’inici de l’espoli econòmic i cultural més gran 
de la història universal i dóna el tret de sortida a l'inici de les matances de decenes de pobles 
indígenes d'Amèrica, arribant a destruir civilitzacions senceres. 

La colonització i política imperialista subsegüent va ser la més terrible de la història 
humana des que es té documentació, ja que van morir centenars de milers de persones durant els 
300 anys que va durar aquell extermini, a més de la destrucció de cultures i llengües que mai 
més tornarem a conèixer. La colonització va ser un veritable desastre pel gènere humà i una 
pèrdua cultural irrecuperable. 

Des de la reflexió que les societats han desenvolupat en el transcórrer dels temps i el 
debat que la història ha tingut en les darreres dècades, aquell genocidi ha estat censurat i 
condemnat massivament, fins al punt de generar legislació internacional en organismes com les 
nacions unides i d'altres, posant aquests fets al mateix nivell dels genocidis realitzats pel 
feixisme i el nacionalsocialisme. 

Per tot això, és incomprensible que encara ara es faci servir aquesta data per a 
“celebrar” una suposada fita d'unitat nacional, basada en la mort, el robatori i la destrucció 
social, cultural i econòmica de molts pobles originaris d'Amèrica, però també d'Àfrica i d’Àsia. 
 Cal recordar també, que aquesta és una festivitat instaurada per la dictadura franquista, 
que va fixar el 12 d’octubre com a “fiesta nacional” i/o “dia de la raza”, burlant-se així dels 
milers de víctimes del suposat descobriment d’Amèrica. 

El 12 d’octubre de 1492 no es va descobrir res. És la data d’inici d’una invasió i 
genocidi justificat per la suposada supremacia blanca europea i catòlica. Amb aquesta data 
s’inicia  un període colonial sense escrúpols que va conduir aquell continent a l’esclavitud, la 
submissió, l’opressió i les malalties dels pobles indígenes i finalment, al seu extermini. 
Comença doncs, un període d’explotació i domini que, en alguns casos, encara ara és vigent. 

Un altre nom manipulador donat a aquesta data del 12 d’octubre és el del “Día de 
España”, el “Día de la Hispanidad” o el “Día del Imperio Español”. A Espanya doncs, la seva 
festa nacional és el 12 de octubre. I el nacionalisme espanyol té històricament totes les raons per 
a celebrar aquesta data com a festa nacional, doncs és el punt de partida del seu imperi colonial, 
és el punt més àlgid de la seva dominació. Aquesta data tant estimada per la dreta i els 
nacionalistes espanyols, és la data d’expansió del seu imperi i inicia una suposada supremacia 
racial espanyola. És la data d'inici de l’evangelització i expansió del catolicisme, tractant als 
indígenes com a infidels i permetent que sota el signe de la creu s’assassinés també a aquells 
que no combregaven amb el nou ordre espiritual. 

Als nostres dies aquesta data també serveix per a què grups feixistes espanyols es 
manifestin i celebrin pels nostres carrers aquest fet, essent una vergonya per tots els ciutadans 
demòcrates que aquesta data es celebri amb total impunitat, ans al contrari, les manifestacions 
convocades per a rebutjar aquesta data són habitualment fortament reprimides per la policia, que 
sembla que defensi la seva celebració. 

 
Degut a aquests antecedents i, coherents i conscients de la nostra condició de poble 

ocupat, espoliat, oprimit, i en solidaritat amb els companys i companyes d'Amèrica, la 
Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca del Penedès demana al ple d'aquest Ajuntament que 
prengui els següents acords: 

1.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès rebutgi la celebració del 12 d'octubre i 
que es mostri contrari a la celebració d’aquesta data, degut al seu origen històric, a les 
conseqüències que va comportar i al genocidi que aquest fet va significar pels pobles originaris. 

2.- Que es demani a les autoritats estatals i catalanes la supressió d'aquesta data com a 
dia festiu i de celebració. 
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3.- Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès demani a l'estat espanyol que es 
disculpi davant els pobles indígenes pel genocidi que aquest van patir a mans de la invasió que 
el regne d'Espanya va impulsar al continent americà. 

4.- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès faci onejar durant el dia 12 d’octubre la 
senyera al balcó de l’Ajuntament a mitja asta i amb un crespó negre, com a mostra de solidaritat 
amb les víctimes del genocidi. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la CUP, d’ERC, d’ICV-EUiA i 
regidors i regidores de CiU Emília Torres, Raimon Gusi, Ramona Suriol i Maria Josep Tuyà), 
11 en contra (grups Socialista i del PP i regidors de CiU Aureli Ruiz i Fernando García) i 2 
abstencions (càrrecs de CiU Pere Regull i Dolors Rius). 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que grups com el del PP no han de pensar que amb la moció 
s’intenta agredir la unitat d’Espanya. Es tracta de lamentar un episodi greu de colonització, amb 
un genocidi que va generar molts morts i pèrdues. Si som democràtics, el 12 d’octubre no s’ha 
de celebrar com a dia festiu. No ens faran cas, però l’Ajuntament ho ha de dir, i com a mínim 
penjar la senyera a mitja asta i amb crespó negre. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, perquè amb alguns matisos la 
comparteix. La festa és una reminiscència del passat, i la data festiva hauria de ser substituïda 
per una altra. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Van existir alguns abusos, probablement, però 
també és cert que una part important de les morts tenien la seva causa en les malalties dels 
europeus, i altres colonitzacions com les d’Àfrica van ser pitjors. A Amèrica es va introduir el 
mestissatge, i és bo que els continents europeu i americà tinguin lligams i celebracions comunes. 
Existeix una història que ara no s’ha de revisar en aquest sentit; també Jaume I i els Almogàvers 
van matar persones i van causar danys a moltes terres mediterrànies, i no es tracta ara de 
demanar perdó des de Catalunya, per exemple, a Grècia o a Turquia. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que van existir uns fets que formen part de la història, però que potser 
no és adient revisar i valorar en aquest moment qüestions que van tenir lloc  més 500 anys 
enrere. També diu que altres festes celebren originàriament esdeveniments discutibles, i que la 
festa nacional de Catalunya és l’11 de setembre, data que evoca una derrota. Aureli Ruiz 
manifesta que si es posés la senyera a mitja asta i amb crespó negre per això s’hi hauria de posar 
també moltes altres dates, i que la moció sembla anar contra alguna cosa i pot molestar 
sensibilitats a Espanya, la qual cosa ara mateix no seria gens oportuna. Finalment, Aureli Ruiz 
afirma que els membres del seu grup tindran llibertat de vot, ja que no tenen una visió global 
comuna respecte del dictamen. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) es pregunta en què millora la moció la qualitat de vida de la 
gent, o en quina mesura ajuda a solucionar problemes reals. La resposta ha de ser negativa, diu. 
No podem jutjar o revisar la història, i ara no és adient perdre el temps en consideracions 
d’aquesta mena, per la qual cosa el grup Socialista votarà contra la moció. 
 
Xavier Navarro (CUP) lamenta que CiU i el PSC defugin de la moció afirmant que “no toca”. A 
parer seu, no totes les morts obeeixen a malalties dels colonitzadors, i el 12 d’octubre el va 
instaurar el franquisme per a celebrar uns fets que no s’han de celebrar. Navarro manifesta que 
no li consta que el rei Jaume I ocasionés mort o patiment a altres terres. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que en política de vegades ens hem d’empassar gripaus. Certes 
mocions o acords donarien lloc a comentaris de premsa negatius en certs llocs d’Espanya en els 
quals hi ha clients d’empreses locals a les que demanem activitat i col·laboració econòmica. No 
ens interessa donar lloc gratuïtament a titulars que destaquin que Vilafranca advoca per abolir el 
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12 d’octubre, perquè això podria afectar negativament les nostres empreses i la nostra 
economia. 
 
 
X. MOCIÓ POLICA LOCAL  
 
Es presenta la següent moció del grup del PP: 
 

ATÈS  que  en el mes de  juliol del 2003 el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca del 
Penedes va aprovar  per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular,  en la que es demanava que la Policia Local de la nostra Vila  prestés  el servei  de 
Policia Comunitària  o Policia de Barri. 

ATÈS que amb aquest servei  de Policia Comunitària o Policia de Barri  es pretenia que 
a més de tasques de reacció en matèria de seguretat ciutadana, es potenciessin  les tasques 
d’informar i fer complir les ordenances municipals,  i especialment la prevenció  en la comissió 
de delictes i actes incívics  amb la presencia d’agents patrullant  a peu pels carrers i barris de la 
nostra Vila . 

ATÈS  que per donar aquest nou servei  de Policia Comunitària o Policia de Barri, i 
desprès de diversos intents fallits  per falta d’efectius de la Policia Local,  es va arribar a la 
conclusió que era necessari  augmentar la plantilla de la Policia Local de 54  persones a 74 
agents, entre els anys 2.003 a 2007. 

ATÈS  que actualment hi ha set places vacants a la plantilla de la Policia Local de la 
nostra Vila , que estant pressupostades al pressupost de l´Ajuntament de Vilafranca del Penedes. 

ATÈS que l’últim  intent  de desplegament de la Policia Comunitària o Policia de Barri  
realitzat  per l’Equip de Govern  actual  no ha reeixit per la falta d’efectius de la Policia Local ,  
posant fi  a aquesta  experiència  fa uns mesos. 

ATÈS  que durant un cap de setmana del mes d’agost  no es van poder cobrir el serveis 
mínims de la Policia Local de la nostra Vila per falta d’efectius. 

ATÈS  que el Pla de Qualitat  i Millora  del servei de Policia Local, que havia d’estar 
redactat  el passat el mes de desembre del 2.009, encara està pendent. 

ATÈS que el Consell de Participació Ciutadana  de la Policia Comunitària, en el que 
estan representats no solament  els grups municipals  sinó també  les associacions de veïns i 
altres  entitats de la nostra Vila,  encara no ha estat convocant durant aquesta legislatura. 
  

Es per això que el Grup Municipal del Partit Popular  sol·licita  que pel Ple  de 
l´Ajuntament de Vilafranca del Penedes S´ACORDI: 

 1r.-  Declarar  que  la  Policia Comunitària o Policia de Barri es un servei prioritari  que 
ha de prestar la Policia Local de Vilafranca del Penedes, i instar l´Equip de Govern per tal  que 
disposi el que sigui necessari perquè es presti en un futur immediat. 

 2n.- Que s’iniciïn de forma immediata els tràmits  administratius per avcobrir  les set 
places vacants  a la plantilla   de la Policia Local de l´ Ajuntament de Vilafranca del  Penedès. 

3r.-  Que en un termini  d’un mes es convoqui  el Consell de Participació Ciutadana   de 
Policia  Comunitària  a fi que l´Equip de Govern  expliqui  el seu projecte sobre la Policia 
Comunitària  o Policia de Barri  i el Pla  de Qualitat i Millora  del servei de la Policia Local, a fi  
que els  membres  d’aquest Consell Municipal  puguin exposar  la seva opinió i fer en el seu cas 
les seves aportacions. 
 
Josep Ramon (PP) fa referència a algunes converses que ha mantingut amb la regidora de 
Seguretat Maria Josep Tuyà, per explorar la possibilitat de matisar la moció, en el sentit que la 
policia de barri és prioritària, que les places vacants les ocupen interins i que es donaran 
explicacions al Consell. 
 
Tot seguit, es presenta l’esmena a la moció següent per part del Grup Socialista, comprensiva de 
dos punts: 
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a) Modificació del punt dispositiu 2, amb el redactat següent: Declarar que el total de serveis 
que presta la policia local és imprescindible, i instar l’equip de govern a disposar dels efectius 
necessaris per assegurar aquests serveis. 
 
b) Afegir un nou punt 4, amb el redactat següent: Que en el termini de quinze dies es presentin a 
tots els grups municipals les memòries de la policia local corresponents a 2008, 2009 i del 
primer semestre de 2010, les conclusions de les dades conjuntes amb mossos d’esquadra, 
l’informe de l’estat actual de la plantilla així com també els resultats del pla de qualitat de la 
policia local. 
 
Defensa l’esmena, en nom del grup Socialista, Xavier Lecegui. Afirma que es tracta de matisar 
la moció, deixant clar que la policia de barri és prioritària. Quant a les places vacants, hi ha un 
ball de xifres, i per això es demanen els informes i les explicacions adients, afirmant que en tot 
cas cal garantir els efectius necessaris. Cal convocar el Consell de Policia, efectivament, però 
també convocar als grups municipals per donar-los la informació rellevant sobre tota la Policia 
Local (no només la de barri). Mitjançant diferents precs i preguntes en el Ple ell ha intentat 
obtenir les memòries ja fetes i altres dades sense èxit, per la qual cosa és bo incorporar la 
demanda a la moció. Tractant-se d’informació ja elaborada, els 15 dies de termini a què es 
refereix la moció són suficients. 
 
Maria Josep Tuyà (regidora de Seguretat i CiU) s’oposa a diferents punts de l’esmena 
Socialista. El punt 2 sobre places vacants s’hauria de retirar, perquè la moció té com a objecte 
només la policia comunitària. També cal suprimir, a parer seu, les referències al Pla de qualitat. 
Pel que fa a les memòries, el govern Socialista encara hagués pogut presentar la de 2008, ja que 
va governar fins a l’abril de 2009. La idea del govern municipal és poder presentar 
conjuntament les memòries de 2008, 2009 i 2010 a principis de 2011, la qual cosa garantiria una 
informació més completa i actualitzada. 
 
Es produeixen diferents intervencions sobre les esmenes del PSC. L’alcalde Pere Regull afirma 
que les peticions que fa l’esmena socialistes són justes i acceptables, si bé quant a les memòries 
recorda que ja s’acabarà aviat el 2010, i que és preferible facilitar tota la informació conjunta en 
el mes de gener de 2011. Xavier Lecegui s’oposa, dient que les memòries ja estan elaborades i 
incomprensiblement no s’han lliurat encara, i no resulta acceptable retardar la informació 
deguda encara quatre mesos més. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) considera  que les dades s’han de lliurar ja, sense esperar quatre 
mesos. En tot cas, el seu grup  dóna suport a la policia de barri, per damunt dels escamots 
d’intervenció, i anuncia que votarà a favor de la moció. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, perquè els serveis de policia són bàsics per a 
garantir l’Estat de dret, i la policia de barri o de proximitat assegura la convivència. Quelart 
opina que no hi ha d’haver personal interí a la policia de proximitat (en la policia genèrica pot 
ser admissible, si cal), perquè les places requereixen justament permanència. En un altre sentit, 
tota la informació sobre la Policia s’ha de lliurar als grups municipals immediatament, perquè es 
tracta d’una informació municipal, i no pas del govern. L’ocultació d’informació hauria de ser 
valorada negativament. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que tothom vol una policia comunitària i propera, i que si aquest 
és el sentit de la moció el seu grup la votarà a favor. 
 
Maria Josep Tuya (CiU) manifesta que el seu grup donarà suport a la moció. La policia de barri 
existeix des de setembre de 2009 i no hi ha hagut cap interrupció. Ara a l’estiu hi havia una part 
de la plantilla de vacances, i escoles també de vacances. Per tant, s’ha decidit fer coincidir la 
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programació amb el calendari escolar, i actualment el servei és plenament efectiu, i funciona 
matins, tardes i dissabtes de mercat, amb mitjans que detalla. 
 
Quant als efectius, Tuya manifesta que abans es reconeixien excedències amb  reserva de lloc de 
treball, pràctica que el govern actual ha eliminat. Només existeix una vacant que no es pot 
cobrir perquè el titular té encara reserva de lloc de treball, però la resta de places estan cobertes 
amb personal interí. Aquest personal no porta armes, i pot prestar serveis a la policia de barri. 
Tuyà informa de les properes provisions de places concretes, i dels processos de compra de 
cotxes i motos. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que tot plegat és complex. Quant a la plantilla, vacants, provisions, 
etc. es demanarà a Recursos Humans un informe detallat, i es mirarà de trametre de seguida les 
memòries de 2008, 2009 i primer semestre de 2010. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) matisa que es tracta només de disposar d’informació sobre 
com està la plantilla, i la regidora M. Josep Tuyàs contesta que, com ha afirmat l’alcalde, 
demanarà els informes corresponents.  
 
El text final de la moció aprovada, amb l’esmena del grup Socialista incorporada, és el següent: 
 

ATÈS  que  en el mes de  juliol del 2003 el Ple de l´Ajuntament de Vilafranca del 
Penedes va aprovar  per unanimitat una moció presentada pel Grup Municipal del Partit 
Popular,  en la que es demanava que la Policia Local de la nostra Vila  prestés  el servei  de 
Policia Comunitària  o Policia de Barri. 

ATÈS que amb aquest servei  de Policia Comunitària o Policia de Barri  es pretenia 
que a més de tasques de reacció en matèria de seguretat ciutadana, es potenciessin  les tasques 
d’informar i fer complir les ordenances municipals,  i especialment la prevenció  en la comissió 
de delictes i actes incívics  amb la presencia d’agents patrullant  a peu pels carrers i barris de 
la nostra Vila . 

ATÈS  que per donar aquest nou servei  de Policia Comunitària o Policia de Barri, i 
desprès de diversos intents fallits  per falta d’efectius de la Policia Local,  es va arribar a la 
conclusió que era necessari  augmentar la plantilla de la Policia Local de 54  persones a 74 
agents, entre els anys 2.003 a 2007. 

ATÈS  que actualment hi ha set places vacants a la plantilla de la Policia Local de la 
nostra Vila , que estant pressupostades al pressupost de l´Ajuntament de Vilafranca del 
Penedes. 

ATÈS que l’últim  intent  de desplegament de la Policia Comunitària o Policia de Barri  
realitzat  per l’Equip de Govern  actual  no ha reeixit per la falta d’efectius de la Policia Local ,  
posant fi  a aquesta  experiència  fa uns mesos. 

ATÈS  que durant un cap de setmana del mes d’agost  no es van poder cobrir el serveis 
mínims de la Policia Local de la nostra Vila per falta d’efectius. 

ATÈS  que el Pla de Qualitat  i Millora  del servei de Policia Local, que havia d’estar 
redactat  el passat el mes de desembre del 2.009, encara està pendent. 

ATÈS que el Consell de Participació Ciutadana  de la Policia Comunitària, en el que 
estan representats no solament  els grups municipals  sinó també  les associacions de veïns i 
altres  entitats de la nostra Vila,  encara no ha estat convocant durant aquesta legislatura. 
  

Es per això que s’ACORDA: 
  1r.-  Declarar  que  la  Policia Comunitària o Policia de Barri es un servei prioritari  
que ha de prestar la Policia Local de Vilafranca del Penedes, i instar l´Equip de Govern per tal  
que disposi el que sigui necessari perquè es presti en un futur immediat. 

 2n.- Declarar que el total de serveis que presta la policia local és imprescindible, i 
instar l’equip de govern a disposar dels efectius necessaris per assegurar aquests serveis. 
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3r.-  Que en un termini  d’un mes es convoqui  el Consell de Participació Ciutadana   
de Policia  Comunitària  a fi que l´Equip de Govern  expliqui  el seu projecte sobre la Policia 
Comunitària  o Policia de Barri  i el Pla  de Qualitat i Millora  del servei de la Policia Local, a 
fi  que els  membres  d’aquest Consell Municipal  puguin exposar  la seva opinió i fer en el seu 
cas les seves aportacions. 

4t.- Que en el termini de quinze dies es presentin a tots els grups municipals les 
memòries de la policia local corresponents a 2008, 2009 i del primer semestre de 2010, les 
conclusions de les dades conjuntes amb mossos d’esquadra, l’informe de l’estat actual de la 
plantilla així com també els resultats del pla de qualitat de la policia local. 
 
 
XI. MOCIÓ FESTA MAJOR ALTERNATIVA I LAURA RIERA  
 
Es presenta la següent moció del grup del PP: 
 

ATÈS que el passat dia 26 d agost de 2.010 a la nit, en un acte de la Festa  Major 
Popular i just després de celebrar la penjada de les senyeres  estelades als campanars  de Santa 
Maria , que va comptar en la participació de la colla de diables “Cremats “ i  amb el Drac  de 
la Múnia, davant al Palau Baltà va pujar un grup amagat  darrera una pancarta de benvinguda  
a la col·laboradora d´ETA  Laura Riera. 

ATÈS  que Laura Riera va ésser condemnada per col·laboració amb banda armada  a 
nou anys de presó. 

ATÈS  que poc abans òrgans judicials havien prohibit la celebració d’ homenatges  a 
favor de  Laura Riera, al considerar que podrien constituir un delicte d’ enaltiment de  
persones i organitzacions terroristes. 

ATÈS  que l´Ajuntament de Vilafranca del Penedes  ha signat recentment un conveni 
amb el col·lectiu  que organitzava els actes abans esmentats. 
 

Es per això que s’ACORDA: 
1r.-  Lamentar  l’homenatge  realitzat a favor de la col·laboradora d’ ETA , Laura 

Riera,  la nit del dia 26 d´agost del 2.010 davant del  Palau Balta. 
2n.-  Requerir  el col·lectiu que va organitzar els actes el dia  26 d´agost  del 2.010 

davant del Palau Balta per tal que evitin repetir en el futur actes que poden constituir  un 
delicte i que en tot cas han d’ajustar-se a la normativa legal, amb l’advertència  que si en el 
futur es fessin altres homenatges a persones col·laboradores  amb organitzacions terroristes  el 
conveni signat  en el seu dia amb l’Ajuntament quedaria  sense efecte. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups del PP, Socialista, de CiU i d’ICV-
EUiA), 2 en contra (CUP) i 1 abstenció (ERC). 
  
Josep Ramon (PP) afirma que és el primer cop que a Vilafranca, en un acte públic, es dóna 
suport a una persona condemnada per col·laboració amb la banda terrorista ETA. Alguns dels 
seus seguidors diuen que Laura Riera era innocent, i el cert és que haurà pogut complir 
condemna, però va facilitar indegudament dades de persones, i entre elles les d’un regidor del 
PP després assassinat per ETA. Aquests suports alteren la convivència. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, perquè lamenta l’acte d’homenatge, i 
s’ha de rebutjar el finançament amb fons públics. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia la seva abstenció, perquè s’ha de ser més estricte i clar, i ser 
respectuós amb el model de Festa Major que tenim i que l’Ajuntament ha aprovat. L’equip de 
govern actual ha canviat de fet el model, i ha establert pactes amb entitats que organitzen 
suposades festes alternatives, provocant que no totes les entitats tinguin un tracte igual. No és 
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lògic que directament l’Ajuntament signi convenis amb una entitat perquè organitzi en l’espai 
públic actes durant la Festa Major. 
 
Xavier Navarro (CUP) demana que es retiri la moció, ja que no és cert que es fes cap acte 
d’homenatge a Laura Riera. La moció conté, a parer seu, afirmacions errònies. 
 
Raimon Gusi (CiU), indica que la moció ve a ser un prec. Quant al model de festa, diu que la 
FM alternativa es va estructurar de comú acord amb el Consell de la FM i els administradors,  
per evitar una festa descontrolada. El conveni (denunciable si cal) evita polèmiques. Gràcies al 
conveni no es donen diners a les dues entitats organitzadores perfectament identificades, sinó 
només material, i les entitats ofereixen un esmorzar als balls que val uns 1.800 euros . Es pot 
estar atent i veure què ha passat, però ningú no va avisar a l’Ajuntament, ni aquest tenia 
coneixement d’actes d’aquesta mena. La moció per tant s’hauria de retirar, i Gusi afirma que 
Laura Riera ha sortit de la presó perquè ha acomplert condemna, essent per tant una ciutadana 
normal amb tots els drets. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la Festa Major de Vilafranca s’ha de donar a 
conèixer per altres motius, i no per homenatges d’aquesta mena que desvirtuen la festa. La 
signatura de convenis amb entitats per a organitzar actes durant la Festa Major, al marge de la 
programació que fan els administradors, no mereix el suport del seu grup, ja que es podria entrar 
en una dinàmica de possible subscripció de convenis amb un gran nombre d’entitats. El conveni 
diu que pot ser denunciat amb 6 mesos d’antelació, termini que per raons de calendari esdevé 
inadequat. El grup Socialista donarà suport a la moció. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que no retirarà una moció que condemna l’homenatge a una persona 
condemnada per col·laboració amb el terrorisme. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) manifesta que durant la gestió del govern anterior sempre es va 
respectar el protocol de la Festa Major, el qual confia l’administració a les 5 persones 
administradores. Ara l’Ajuntament cedeix un espai públic a dues entitats determinades i 
“alternatives”, i això trenca el model encara que sigui amb el consentiment dels administradors 
de l’any. Aquestes entitats, pagant un esmorzar, no regalen res, perquè no es diu quants diners 
fan de caixa durant força dies amb un bar que no és precisament barat en l’espai cèntric cedit en 
plena Festa Major. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que respecte de la Festa Major també se celebren altres convenis a 
petició dels administradors (Firart, ball de foc...), la qual cosa fa una mica més fàcil la gestió de 
l’administració de la festa. 
 
 

AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SO BRE SERVEIS 
INTERURBANS D’AUTOBÚS AMB PARADA A VILAFRANCA.  

 

Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l’ordre del dia, s’ha presentat una moció 
per part dels grups d’ICV-EUiA, CUP, Socialista, ERC i PP, sobre la defensa dels serveis 
d’autobusos inteurbans de transport públic amb parada a Vilafranca. 

La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, ha estat acceptada per 
unanimitat.  

El text de la moció és el següent: 

Atès que a principis de setembre vam constatar la supressió d’un servei de bus entre 
Barcelona i Vilafranca de les 15.30 hores, posteriorment recuperada per la pressió de les 
persones usuàries i la intervenció del grup parlamentari d’ICV-EUiA. 
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Atès que el Reglament del transport de viatgers per carretera (aprovat per Decret 
319/1990, de 21 de desembre) preveu un tràmit d’audiència als Ajuntaments afectats quan es 
vol modificar una línia i que fa pocs dies s’ha tingut coneixement que durant l’any 2010 hi ha 
hagut fins a 10 comunicacions de la Direcció General de Transports Terrestres de la 
Generalitat sobre modificacions en línies d’autobús interurbà amb parada a la nostra Vila 
sense que en cap ocasió l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès hagi emès l’informe que li 
correspon. 
  Atès que aquestes modificacions suposen una greu afectació a la vida quotidiana de 
molts vilafranquines i moltes vilafranquines que utilitzen aquest servei per venir o anar a 
treballar i a estudiar, i que ve sent habitual que els serveis sofreixin modificacions sense previ 
avís a les persones usuàries; i que afecten a la competitivitat de l’economia penedesenca, tant 
des de l’àmbit de la mobilitat de treballadors i treballadores cap als seus llocs de treballs com 
des de l’àmbit d’una Vila amb un important sector comercial i de serveis.  
 

Per tot això, s’ACODA: 
Primer.-  A partir d’ara l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès donarà resposta 

a tots els expedients de la Direcció General de Transports Terrestres en que se li demani 
informe, amb l’objectiu de garantir el servei a la Vila, desterrant la pràctica actual de 
desentendre’s dels expedients. 

Segon.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès farà un anàlisi dels expedients 
no contestats els darrers dos anys i treballarà per recuperar les freqüències de pas que s’hagin 
vist minvades des del curs passat. 

Tercer.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en cas de conèixer casos de 
modificacions de servei sense que se li hagi demanant el corresponent informe ho comunicarà 
immediatament a la Direcció General de Transports Terrestres perquè s’insti a l’empresa 
concessionària que correspongui a restablir el servei. 

Quart.-  L’Ajuntament, en el marc del Pla de Mobilitat, establirà els mecanismes 
necessaris per a donar compliment a aquests acords i en donarà compte a la Comissió de 
Transport Públic pendent de constituir. 

Cinquè.-  Comunicar aquest acord a les organitzacions sindicals i empresarials 
de la comarca i a la Direcció General de Transports Terrestres. 

 

L’anterior moció s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups d’ICV-EUiA, Socialista, CUP, PP i 
ERC) i 8 en contra (grup de CiU). 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta en nom dels diferents grups proposants que allò que 
denuncia la moció s’ha descobert arran d’un cas de supressió d’un servei de bus cap a 
Barcelona, que finalment gràcies a les gestions d’ICV i de les persones usuàries s’ha resolt. 
D’acord amb el Reglament, la Generalitat demana informe sobre els canvis en el servei als 
ajuntaments afectats perquè valorin com afecta a la seva població, i l’Ajuntament de Vilafranca 
no ha emès ni un sol d’aquests informes. És una deixadesa de funcions que s’ha de corregir, i 
només l’any 2010 s’han detectat deu comunicacions rebudes per l’Ajuntament que no s’han 
contestat. S’observa una manca de dedicació vers aquesta temàtica que és important, ja que 
afecta la vida quotidiana de molta gent. La passivitat administrativa fins i tot ha portat a què 
algunes empreses eliminin serveis sense ni tan sols comunicar-ho a ningú, com per exemple en 
el cas del servei Font-Rubí – Vilafranca. 

 

El regidor Aureli Ruiz (regidor de Mobilitat i CiU) manifesta que quan la Generalitat accepta 
modificacions en el servei s’hauria d’informar les persones usuàries clarament i amb antelació.  
És lògic que es modifiquin els horaris de tant en tant per raons diverses. Vilafranca no ha  

presentat al·legacions en els deu expedients comunicats l’any 2010, com tampoc no ho han fet la 
resta de municipis afectats, i com no ho fa gairebé cap municipi de Catalunya. Dels deu casos, 
quatre suposaven augmentar línies o freqüències, i la resta no comporten eliminar serveis, sinó 
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alterar puntualment algun horari. Ruiz considera que el fet que en un servei interurbà (per 
exemple de Reus a Barcelona) es vulgui canviar un horari concret no ha de generar al·legacions, 
perquè probablement hi hagi raons tècniques que queden fora de la capacitat de judici de 
l’Ajuntament, i encara més en els 10 dies que es concedeixen per al·legacions. 

 

Aureli Ruiz opina que ignora què es podria a dir i en base a quins motius. No parlem de 
supressions de serveis o de disminucions de freqüències que justificarien una oposició 
municipal, sinó de canvis horaris puntuals en el marc d’un servei interurbà. Demana la retirada 
de la moció, i en tot cas Aureli Ruiz afirma que la forma de fer de l’Ajuntament no ha variat en 
la matèria des de fa anys, i que no és acceptable que la moció vingui a dir que el persona 
municipal responsable de la matèria no fa bé la seva feina o actua des de la deixadesa. 

 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que el silenci municipal té valor, ja que segons la 
norma aplicable no emetre l’informe municipal comporta manifestar-se a favor del canvi 
plantejat. No es demanen en la moció grans estudis ni coneixements tècnics, sinó només mirar-
se els horaris i veure quins canvis es demanen, ja que un canvi d’horari pot ser poc o molt 
problemàtic en funció de les circumstàncies. Ruiz ha dit que el servei és interurbà i que els 
diferents municipis no al·leguen, però és que segurament en un servei interurbà d’aquesta mena 
el gruix dels usuaris es troba a Vilafranca. No és lògic tampoc que en els darrers temps, quan 
apareix un assumpte d’aquesta mena, el govern municipal digui que parla amb la companyia 
privada concessionària, ja que hauria de parlar amb la Generalitat, i segons Villarroya la 
responsabilitat d’ocupar-se de l’assumpte és del govern, i no dels treballadors municipals. 

 

Aureli Ruiz (CiU) afirma que si es demana la supressió d’algun servei d’autobús l’Ajuntament 
s’hi oposa; si es planteja ajustar horaris es validen les raons i ja no es contesta en senyal 
d’acceptació, i si s’incrementen horaris o freqüències ja no es porta a terme cap actuació. Ruiz 
admet que potser cal canviar una mica el sistema, però no existeix deixadesa de cap mena. 

L’alcalde Pere Regull manifesta que en 10 dies és difícil valorar els canvis i la seva afectació. 
Es podria analitzar si en els dos darrers anys s’han perdut serveis, i veure com s’incrementen els 
controls comptant tal vegada amb el parer d’una associació d’usuaris que funcioni. L’important 
és solucionar el problema, i es convocarà la Comissió de transport públic, la qual hauria de ser 
àgil. 

 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència una vegada més a l’antena de telefonia mòbil 
instal·lada al carrer de la Granada. Ja fa temps que l’alcalde es va comprometre a reunir-se amb 
els veïns afectats per a explicar l’assumpte. La reunió no s’ha celebrat encara malgrat el temps 
transcorregut, i demana que tingui lloc ja de seguida. Respon l’alcalde admetent que aquesta 
reunió es troba pendent i afirmant que es convocarà properament. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que es va comentar que la presentació de la memòria 
de la Síndica de Greuges de 2009 es faria en un Pla extraordinari específic. Arribem ja al darrer 
trimestre de 2010 i el Ple no s’ha convocat. Villarroya demana que es convoqui molt aviat. 
 
c) Josep Quelart (ERC) pregunta com està ara mateix la situació i les converses amb ADIF 
sobre el pas dels trens, els sorolls i les vibracions, el tancament del conveni, etc. Contesta 
l’alcalde Pere Regull que porta molt temps esperant reunir-se amb l’Adif. Aquest organisme 
actua amb manca de respecte i de sensibilitat, ja que convoca reunions amb només dos dies 
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d’antelació i canviant l’hora en el darrer moment, no permet l’assistència de veïns afectats, etc., 
de manera que darrerament no hi ha hagut contactes Demana Regull millors formes per part 
d’Adif, afirma que es farà un seguiment i diu que té previst convocar per als propers dies un Ple 
extraordinari sobre la matèria del tren, i parlarà de seguida amb els grups municipals per a 
cercar una data immediata que vagi bé a tothom. 
 
d) Xavier Navarro (CUP) afirma que en un informe de la Generalitat s’estableix que el mercat 
municipal de la carn, objecte d’obres fa poc temps, no complia ja en el seu moment la normativa 
sobre accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Pregunta quin ha estat el cost per a 
l’Ajuntament d’aquestes deixadeses i infraccions arran de les obres del mercat. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) recorda que es va demanar al regidor Fernando García, fa ja temps, un 
informe detallat sobre les despeses de la regidoria de la Gent Gran, informe que no ha estat 
lliurat. Contesta Fernando García que el tancament de l’informe és complex i necessita cura. 
L’informe serà lliurat tan bon punt s’haurà enllestit. 
 
f) Llorenç Casanova (CUP) pregunta per la situació del Polígon d’actuació 22 (Font de 
l’Ametlló). El regidor d’Urbanisme Aureli Ruiz fa un repàs. El Pla de millora es va refer arran 
de la moció aprovada pel Ple per tal de salvar una masia. El nou Pla va patir observacions de la 
Generalitat, però ara mateix els problemes semblen corregits; s’espera l’informe favorable de la 
Generalitat i el Pla se sotmetrà probablement al Ple d’octubre per a la seva aprovació 
provisional. També s’està treballant en els projectes de reparcel·lació i d’urbanització 
modificats. 
 
g) Dolors Villaró (grup Socialista) recorda que va demanar una còpia de l’informe tècnic que 
donaria suport a l’acord de canviar el sentit de trànsit del carrer M. Barba i Roca. Se li ha fet 
arribar un informe, però no és acceptable, perquè aquest justifica el canvi, només, en una 
suposada petició de l’associació de veïns, quan és a més evident que els veïns estaven dividits. 
La mesura aprovada de canvi de sentit de moment s’ha aturat; Villaró demana que si no es fa el 
canvi es retiri el cartell que l’anuncia i es restableixin els aparcaments eliminats i que, si el canvi 
es porta a terme, existeixi un informe tècnic que el justifiqui, del qual demana ja còpia per 
endavant. 
 
h) Josep Colomé (grup Socialista) recorda que a principis d’estiu, i abans de la revetlla de Sant 
Joan, va demanar que es netegessin diferents solars en mal estat a la Girada (rates, perill 
d’incendi, etc.). Malgrat el temps transcorregut, el govern municipal no ha fet res, i demana 
mesures immediates. 
 
i) Josep Colomé (grup Socialista) demana que es faci el manteniment, com correspon, dels 
carrers del sector de la Girada II. Sense anar més lluny, apareixen al carrer herbes, i no s’hi té 
cura.  
 
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 
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