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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 06/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 25 de maig de 2010 
Horari : de 20,03 hores del 25-5-2010 a 00,35 hores del 26-5-2010 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 
27 d’abril de 2010. L’acta s’ha aprovat per assentiment. 
 
I i II. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST I OPERACIÓ  DE C RÈDIT; PUNTS 
RETIRATS  
 
L’alcalde Pere Regull informa que els punts I i II de l’ordre del dia resten retirats.  
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El punt I plantejava una modificació de crèdits del pressupost, essent la part més important la 
incorporació patrimonial de l’aparcament de l’Espirall construït per la concessionària SABA. 
Però en una reunió d’avui amb tècnics municipals han aparegut dubtes sobre aspectes de la 
concessió i del règim tributari aplicable, i és preferible retirar la proposta i estudiar les diferents 
qüestions més acuradament. 
 
El punt II de l’ordre del dia (concertació d’un  crèdit per a les obres de l’aula de l’Espiga) ja es 
va aprovar pel Ple ahir, en una sessió extraordinària i urgent celebrada perquè el Reial decret llei 
8/2010, de mesures per a la reducció del dèficit públic, preveia que a partir d’avui els 
ajuntaments no podien aprovar nous crèdits, encara que avui mateix ha aparegut al BOE una 
sorprenent rectificació que posposa la prohibició fins a l’1 de gener proper. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) lamenta que el Govern de l’Estat no trobi el camí correcte per a 
fer front a la crisi econòmica i social. No és acceptable que un ajuntament que està bé 
financerament, com el de Vilafranca, no es pugui plantejar nous crèdits per a fer front a 
inversions necessàries. El Reial decret aprovat pel Govern fa cas de l’FMI i no planteja 
redistribuir la riquesa, sinó que perjudica als febles. 
 
Josep Quelart (ERC) considera inacceptable que les mesures vagin en detriment dels ens locals, 
quan aquests només protagonitzen una tercera part del dèficit i de l’endeutament. L’Estat i les 
Comunitats Autònomes haurien de donar exemple i assumir les seves responsabilitats, sense 
derivar-les cap als ajuntaments. 
 
Josep Ramon (PP) destaca la improvisació del Govern de l’Estat, el qual és capaç de mantenir 
una tesi i la contrària amb un sol dia de diferència. Ara cal que el govern municipal plantegi la 
proposta del pressupost de 2011 amb  molta antelació, per tal de no veure’ns afectats per 
determinades limitacions. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que les decisions del Govern de l’Estat lesionen l’autonomia 
municipal. Els ajuntaments assumeixen serveis que no correspondrien (llars d’infants, alguns 
serveis socials, etc.), i l’Estat i la Generalitat no es fan al càrrec de la situació. Les mesures 
aprovades són insolidàries i covardes, perquè ataquen als febles mentre el sector financer 
acumula beneficis. Vilafranca està bé financerament, i ha de poder endeutar-se i, d’altra banda, 
hem d’exigir amb força un finançament local just. La gent està perdent l’esperança i, a la vista 
de la situació, algunes mesures contra la crisi que a nivell local es van parlar en el mes de febrer 
ara potser ja no són vàlides. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que el Govern de l’Estat no sap cap a on va, perquè un dia restringeix 
la capacitat d’endeutar-se dels ajuntaments amb caràcter immediat i  l’endemà rectifica. Ens diu 
que s’augmentarà la pressió fiscals dels rics, però no ens diu com, i la situació d’incertesa és 
molt notable. Les mesures necessàries s’haurien de consensuar, i tenint en compte que les 
situacions econòmiques dels diferents ajuntaments no són equiparables, i que Vilafranca no té 
problemes financers greus ni un endeutament elevat. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) fa referència al pla contra el dèficit del Govern de l’Estat, i 
afirma que algunes mesures arriben tard i són desequilibrades, per la qual cosa s’haurien de 
modificar. No es poden negar molts avenços socials a tot el país en els darrers anys (cita el cas 
de la llei de dependència), però ara hi ha mostres de certa improvisació i poca claredat.  La 
mesura de prohibir l’endeutament (ara posposada) no és bona, perquè a més tracta tots els 
ajuntaments de la mateixa manera al marge de la seva situació. Les mesures també haurien 
d’actuar sobre els impostos de les persones amb gran capacitat econòmica i sobre els capitals. 
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L’alcalde Pere Regull afirma que tot Europa ha avançat econòmicament i socialment, no només 
en els darrers anys, sinó des de la segona guerra mundial. Però ara és dubtós que alguns avenços 
socials es puguin mantenir, i s’haurà de redefinir el sistema. Els pressupostos tendiran a la 
baixa, per la qual cosa s’hauran d’establir prioritats, i oferir serveis amb menys diners. També 
s’ha de destacar que hi ha alguns aspectes positius en la situació, perquè en alguns sectors 
econòmics es detecten símptomes d’una certa reactivació. 
 
 
III. CONSELL PATRONAT D’ESPORTS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’Ajuntament va designar, a l’inici d’aquest mandat, els membres del consell 
rector de l’organisme autònom local “Patronat Municipal d’Esports”. 

Atès que a proposta del grup municipal de ERC, escau substituir el representant 
d’aquesta formació en el consell rector esmentat, Sr. Josep-Lluís Hitos Fernández, per una 
altra persona.  
 

S’ACORDA: 
Disposar el cessament del Sr. Josep-Lluís Hitos Fernández, a proposta del grup 

municipal de ERC, com a membre del consell rector de l’organisme autònom local Patronat 
Municipal d’Esports, i nomenar en la seva substitució el Sr. Adrià Cabezas Esteve. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El portaveu d’ERC Josep Quelart, i la regidora d’Esports Emília Torres, agraeixen la tasca del 
membre sortint Josep Lluís Hitos, i desitgen sort i encert a Adrià Cabezas. 
 
 
IV.MOCIÓ ESCOLES TALLER I SIMILAR  
 
Es dóna lectura a la següent moció de l’alcaldia, proposada per les centrals sindicals UGT i 
CCOO: 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té més de 20 anys d’experiència en programes 
d’ocupació i formació com són l’Escola Taller, el Taller d’Ocupació i la Casa d’Oficis. Des de 
l’any 1986 que es va iniciar la primera Escola Taller i fins a l’actualitat, han passat 468 joves, 
48 amb 4 anys de Casa d’Oficis i 120 adults amb 7 anys de Tallers d’Ocupació  

Les Escoles Taller i les Cases d’Oficis són uns programes orientats a la inserció 
laboral de joves menors de 25 anys en els què s’aprèn un ofici en un context productiu real. 
Durant dos anys en el cas de les Escoles Taller, i un any en les Cases d’Oficis, els/les 
participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en obres de 
rehabilitació d’edificis i equipaments així com en la prestació de serveis com per exemple el 
manteniment d’espais urbans i naturals del municipi i l’oferiment de serveis a les persones.  

A través de l’Escola Taller de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’han rehabilitat 
diferents edificis singulars del municipi, habitatges socials, locals per a diferents usos etc. com 
són: la Fassina, l’Escorxador, l’edifici de Turisme, el Claustre St. Francesc, un edifici del C/ 
Galceran, 5 i un altre del C/ dels Ferrers, 54. Mitjançant el programa de Casa d’Oficis s’ha fet 
una intervenció en la millora de tot l’entorn natural de la Riera de Llitrà i s’ha creat un servei 
de catering social dins del mòdul de cuina. 

Els tallers d’ocupació són el mateix tipus de programes d’ocupació i formació d’un any 
de durada, però destinats a persones majors de 25; al llarg de la seva trajectòria han  fet 
diferents intervencions com són, per exemple, la millora de l’entorn natural de la Muntanya de 
Sant Pau, el manteniment de les places i parcs del municipi, la formació de professionals del 
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món de la geriatria i l’atenció domiciliària per ampliar els serveis a les persones i, la 
rehabilitació de la Casa Amiguet.  

Per aquest motiu i pels motius que s’exposen a continuació, a petició de les seccions 
sindicals d’UGT i de CCOO de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i dels treballadors i de 
les treballadores dels esmentats programes, s’ACORDA:  
 

Exposició de motius 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) vol eliminar les polítiques actives 

d’ocupació adreçades específicament als joves i als majors de 45 anys, els dos col·lectius mes 
castigats del nostre mercat de treball. 

Atès que el SOC no té cap política activa d’ocupació adreçada específicament a aquests 
col·lectius ni cap alternativa a la desaparició d’aquests programes. 
Atès que aquest fet afectarà al voltant de 4.000 alumnes treballadors, que és el nombre de 
persones usuàries d’aquests programes. 

Atès que l’eliminació dels programes d’Escola taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació 
suposarà l’expulsió del mercat de treball de més de 1.400 professionals que desenvolupen 
tasques relacionades amb aquests programes (directors/res, experts/es formadors/res, personal 
administratiu i personal de reforç), sense cap alternativa laboral i amb una precària protecció 
social. 

Atès que l’eliminació dels programes d’Escola taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació 
entra en contradicció amb l’Acord d’ocupació juvenil (2009-2012), signat el passat mes de 
setembre, on hi ha assignat un pressupost de 50 milions d’euros per les Escoles taller, 4,5 
milions d’euros per les Cases d’ofici i gairebé 3 milions d’euros per als Tallers d’ocupació. 

Atès que el SOC ha confirmat que l’any 2010 no obrirà convocatòria d’Escoles taller, 
Cases d’ofici ni Tallers d’ocupació i que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de l’estat 
espanyol on no es desenvoluparan aquests programes.  

Atès que el propi SOC, amb l’objectiu d’adaptar aquests programes al mercat de 
treball actual, a la darrera convocatòria, va prioritzar els projectes que incidien d’una manera 
específica en l’aprenentatge dels anomenats oficis emergents: projectes relacionats amb canvis 
tecnològics, productius, econòmics i socials (atenció a les persones, medi ambient, sostenibilitat 
energètica i agrícola, TIC i comunicacions, turisme), adaptació que considerem imprescindible 
per assolir el canvi de model productiu. 

Atès que no trobem arguments suficientment raonats per prendre la decisió d’eliminar 
aquests programes. En aquest sentit, considerem que les ET, CO i TO presenten un alt nivell 
d’inserció laboral, al voltant del 77% l’any 2004 i moltes de les persones usuàries que passen 
per aquests programes es reincorporen al sistema formatiu reglat. Així mateix, el cost d’aquests 
programes és similar al d’altres, tenint en compte que les ET, CO i TO tenen una durada 
superior. Tanmateix, considerem que aquests programes han de tenir una durada més llarga 
donat el seu alt component formatiu i alhora professionalitzador. 
 

És per tot això que s’adopten els següents 
ACORDS 
PRIMER.- Manifestar la preocupació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per la 

decisió del SOC d’eliminar les Escoles taller, les Cases d’ofici i els Tallers d’ocupació sense 
tenir cap proposta de programa alternatiu que doni sortida als col·lectius usuaris d’aquestes 
polítiques. 

SEGON.- Expressar la nostra preocupació per la situació d’indefensió en que quedaran 
les més de 1.400 persones treballadores vinculades a les ET, CO i TO que, donada la 
temporalitat d’aquests programes, no han adquirit drets laborals suficients que els garanteixi 
una ràpida i efectiva reincorporació al mercat de treball.  

TERCER.- Posar de relleu que Catalunya serà l’única comunitat autònoma de l’estat 
espanyol que no obrirà convocatòria per aquest any 2010 dels esmentats programes, malgrat 
que des del govern central s’ha realitzat el traspàs dels recursos per subvencionar-los. 
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QUART.- Demanar al SOC i al Departament de Treball que reconsiderin la seva 
decisió d’eliminar les Escoles taller, Cases d’ofici i Tallers d’ocupació i obrin una nova 
convocatòria per aquest any 2010. 

CINQUÈ.- Facilitar la continuïtat o reubicació del personal afectat que depèn de 
l’Ajuntament, i en mantenir els llocs de treball dels programes en els que aquest personal ha 
estat treballant.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
S’ha presentat una esmena per part del grup municipal de CiU, amb el redactat següent: 
 
“Substituir el punt 5è. Per:    CINQUÈ.- Procurar la continuïtat de les polítiques actives 
d’ocupació de l’Ajuntament, reubicant, si és possible, alguns del treballadors afectats i posant en 
marxa mecanismes de formació i ocupació per les persones aturades a la vila”. 
 
Defensa la moció i l’esmena el regidor de Treball (CiU) Raimon Gusi. Diu que l’esmena respon 
a un criteri de responsabilitat, ja que es pot intentar en la mesura del possible resoldre algunes 
situacions laborals, però els recursos pressupostaris són limitats i no es pot assumir tot. Gusi 
repassa detalladament les Escoles Taller, les Cases d’Oficis i els Tallers d’Ocupació, les quals 
han fet una tasca important. Arran de les queixes, el SOC (Generalitat) es planteja alternatives a 
les Escoles Taller i Cases d’Oficis, reorientant-se els dos programes esmentats. Finalment, Gusi 
avança algunes dades darreres de l’atur a Vilafranca i a la comarca, que poden contenir un indici 
de que la situació almenys no empitjora (a l’abril a la comarca hi havia 7 aturats menys). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que a diferència del Ple passat ara s’ha partit de la moció 
dels sindicats, però CiU a darrera hora presenta una esmena unilateralment que desnaturalitza la 
proposta, sense parlar-ho amb els sindicats ni amb els Grups. Sense entrar en la bondat de 
l’esmena, aquest no és el mètode, i el seu grup votarà contra l’esmena i a favor de la moció. 
Malgrat que cal austeritat, no és acceptable que en surtin perjudicats només els febles, mentre 
s’abaixen impostos als rics, es restringeixen els crèdits i s’ajuden els bancs. La formació en el 
marc de l’atur és important, i ara la Generalitat està plantejant alternatives. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, perquè cal afavorir la formació i l’ocupació. S’han 
de fomentar programes d’aquesta mena, per assolir la reorientació efectiva de les persones 
acollides, i oferint programes moderns i adequats a les necessitats actuals. Destaca que la 
redacció de la moció ja té un temps, i que la Generalitat està plantejant alternatives. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a les polítiques de formació, i afirma que no es poden suprimir 
els equipaments sense oferir alternatives. Dóna també suport a l’esmena, perquè sense diners no 
es podran assumir totes les peticions. 
 
Xavier Navarro (CUP) rebutja l’esmena per raons de forma, ja que la proposta és sindical i no es 
pot canviar sense escoltar als sindicats; a més, hi ha hagut molt de temps per part del govern 
municipal d’estudiar la qüestió. Els programes han tingut un  paper important, i ara es detecta 
improvisació per part de la Generalitat, la qual només ha començat a reaccionar arran de les 
queixes presentades. Hi ha treballadors que porten molts anys en els programes, i per 
responsabilitat s’ha de trobar una sortida. Finalment, Navarro fa una crida a tenir una Oficina 
Municipal de Treball molt activa. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) aposta per mantenir els diferents programes d’ocupació, 
reorientant-los d’acord amb les necessitats. Quant a l’esmena, no és acceptable sense dialogar 
abans amb els sindicats. Solucionar la situació dels afectats depèn de la voluntat del govern 
municipal, el qual en altres casos ha fet el que ha volgut quan li ha convingut, sense 
transparència de cap mena. 
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Raimon Gusi (CiU) afirma que s’ha parlat amb els treballadors afectats i que se cerquen 
fórmules de reubicació, però un acord amb els sindicats en aquest punt no sembla possible. 
Parlem d’uns 5 o 6 treballadors, i possiblement no és viable per falta de recursos incorporar-los 
a la plantilla municipal. 
 
L’alcalde Pere Regull destaca que l’esmena és realista. Aposta per reubicar o buscar una solució 
per als treballadors afectats, sempre que sigui però possible. La moció legalment és un prec, i 
després cal veure si és assumible realment. Afirma que no és igual la situació del que porta 
treballant 20 anys que la d’aquell que en porta un. S’ha respectat la moció dels sindicats, i el 
compromís de l’alcalde era sotmetre-la al ple, però això no impedeix la potestat d’esmena. S’ha 
parlat sovint amb els sindicats, però en aquest punt és difícil l’acord,  i el compromís del govern 
només pot ser estudiar cas per cas i donar solucions quan sigui possible.  
 
L’esmena de CiU ha estat finalment rebutjada amb 9 vots a favor (CiU i PP), 11 en contra 
(grups Socialista, de la CUP i d’ICV-EUiA) i 1  abstenció (ERC). 
 
 
V. MOCIÓ USOS COMERCIALS  
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista: 
 

Atès que el Pla d’ordenació urbanística vigent (POUM de l’any 2003), quan estableix 
la regulació dels usos en les claus 8, 9 i 10, ubicades al barri del Centre i entorn més proper, 
estableix que s’admet en aquestes zones l’ús comercial, sempre i quan l’espai afecte a aquest ús 
no superi els 400 metres quadrats o el seixanta-cinc per cent del sostre edificable. 

Atès que les mateixes normes urbanístiques del POUM, determinen que “es pot 
adscriure a l'ús comercial  una superfície edificada que superi les dues condicions de limitació 
fixades, prèvia aprovació d'un pla especial urbanístic en el qual s'estableixin les condicions 
formals i de tractament de façanes per a una adequada integració a l'espai urbà, i la no creació 
d'interferències en el funcionament de la xarxa viària.” 

Atès que l’últim Ple, de 27 d’abril de 2010, es va sotmetre a aprovació definitiva un 
expedient amb aquesta finalitat. Aquesta via és lenta i costosa per a les persones interessades 
en implantar un establiment de més de 400 m2  en claus 8, 9 i 10 (barri del Centre) a 
Vilafranca. 

Atès que aquesta limitació de l’ús comercial establerta en el planejament general l’any 
2003 es feia en el marc de la normativa sectorial en matèria comercial vigent aleshores que 
admetia aquest tipus de limitacions de l’ús comercial per motiu de localització i de fomentar el 
format de petit comerç en una zona concreta.  

Atès que el 28 de desembre de 2009 i davant la necessitat d’adaptar la normativa 
reguladora de l’ordenació dels equipaments comercials al que estableix la Directiva 
2006/123/CE del Parlament Europeu (altrament coneguda com a directiva Bolkestein), la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el decret llei 1/2009, d’ordenació dels equipaments 
comercials, on marca que dins els espais urbans anomenats com a trama urbana consolidada 
(TUC), i en establiments comercials de menys 2.500m2 no és necessària la presentació d’un pla 
especial urbanístic perquè sigui aprovat per la mateixa Generalitat. Per tant, per l’obertura de  
qualsevol establiment de menys de 2.500m la seva tramitació és exclusivament municipal, 
atenent a les formes que dictamina el decret, (comunicació prèvia, declaració responsable...). 

Atès que des de l’Ajuntament s’havia iniciat un treball conjunt entre les regidories 
d’Urbanisme i de Comerç per tal plantejar les repercussions de modificar aquests aspectes, 
adaptant-los en el sentit del decret de la Generalitat i així facilitar la instal·lació de diferents 
formats comercials en aquelles zones que fins ara ho tenen limitat. En aquest sentit, caldria 
estudiar quantes finques afectaria, quantes parcel·les qualificades amb les claus 8, 9 i 10 tenen 
potencial per desenvolupar-hi una activitat comercial amb una superfície major de 400 m2, 
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quines conseqüències tindria sobre la mobilitat i sobre la imatge urbana del barri del Centre, 
entre d’altres. 

Atès que el mateix POUM regula també, en funció dels metres dels establiments 
comercials, la reserva de places d’aparcament i de zones de càrrega i descàrrega, també pels 
motius anteriors i en funció de com quedaria aquesta modificació, caldria estudiar també el fet 
que aquests aspectes poguessin ser actualitzats. 

Atès que també en el  mateix POUM està regulat que, pel que fa a algunes zones 
industrials, que estan situades fora de la trama urbana consolidada, hi ha algunes parcel·les 
que només tenen admès l’ús comercial, i arran del nou decret llei, sobre equipaments 
comercials on es limita la implantació de comerços fora de la trama urbana consolidada, també 
caldrà estudiar quines finques estan afectades pel nou decret i plantejar una modificació en el 
sentit de ampliar a altres activitats els usos d’aquestes zones. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
Que es reprenguin els treballs iniciats i es promogui sense més demora l’estudi sobre 

les repercussions de tramitar d’ofici una modificació de POUM, eliminant la limitació 
comercial establerta per a les finques qualificades amb les claus 8, 9 i 10. 

Que en el mateix sentit s’estudiï la modificació de les condicions en funció dels metres 
dels establiments de habilitar zones d’aparcament o de càrregues i descàrregues. 

Que també s’estudiï la modificació per a aquelles zones industrials que estan limitades 
a un ús exclusivament industrial, i que ara veuen molt limitades les seves possibilitats.  

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra, corresponent els vots contraris al 
grup de la CUP. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que cal estudiar la possibilitat d’usos comercials al 
centre i a fora. 
 
Al centre hi havia una limitació de superfície que en el passat potser era vàlida, però ara el 
comerç i la normativa han evolucionat i s’ha de reestudiar. S’han d’agilitar i simplificar tràmits, 
i estudiar si totes les exigències actuals d’aparcaments per als comerços estan justificades. 
També cal replantejar les normes urbanístiques quant a parcel·les en sòl industrial que tenen 
assignat urbanísticament un ús comercial, el qual potser no serà possible amb la normativa 
vigent. Es tracta d’avançar i de facilitar el comerç. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen. Es tracta d’estudiar el tema, i 
posteriorment s’haurà d’avaluar la proposta concreta. Cal que no s’afecti la zona d’equipaments, 
que existeixi coordinació amb el pla d’usos, preservar façanes i garantir uns rètols dignes de 
forma que el centre mantingui una personalitat, etc. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a l’estudi, i s’haurà de veure el resultat final. Cal adaptar-nos i 
no perdre oportunitats econòmiques o comercials, i cercant el consens amb els agents implicats. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable, i aposta per donar facilitats ara més que mai. 
Algunes limitacions no tenen sentit, i exigir places d’aparcament en molts casos ara que hi ha 
aparcaments d’ús públic al centre potser no és raonable. Ramon també demana que s’estudiï el 
pla d’usos quant a la implantació d’oficines en plantes baixes del centre, analitzant-se si totes les 
limitacions que es van aprovar estan justificades actualment. 
 
Xavier Navarro (CUP), després de preguntar al secretari si no concorren en el regidor Xavier 
Lecegui causes d’abstenció pel fet de tenir un comerç al centre (el secretari nega que existeixi 
causa legal d’abstenció) anuncia el seu vot negatiu, i diu que hem de discutir el model comercial 
que volem. Podria apostar-se per dinamitzar el carrer Sant Pere, i tenir present que molts locals 
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del centre estan buits perquè els seus propietaris demanen lloguers massa elevats. L’Ajuntament 
ha de poder planificar i estudiar cas per cas, encara que les tramitacions s’endarrereixin. 
 
Aureli Ruiz (CiU) recorda que el PSC quan governava rebutjava mocions si considerava que el 
es demanava ja s’estava executant, pràctica en la qual no caurà ara CiU. CiU comparteix que 
s’ha de portar a terme el que diu la moció i votarà a favor. Recorda que l’estudi ja ha començat, 
i que ho ha començat el govern actual de CiU, com es va dir en el Ple anterior i en diferents 
debats. La fórmula actual dels plans especials és massa lenta, i és bo estudiar la supressió de 
certes limitacions.  
 
El punt 3 de la moció (aclareix Ruiz) conté un error, però com sigui que només es demana un 
estudi és irrellevant. En zones industrials hi ha parcel·les que tenen reconegut un ús comercial i 
no industrial, de forma que si ara la llei no admet comerços en zones industrials les parcel·les 
podrien resultar inútils quant a aprofitament, i aquest és el problema que s’ha de corregir. 
També l’estudi ha de contemplar altres qüestions en matèria de comerç (referències a PTSEC 
derogat, normes derogades, definició d’usos, possible ampliació del concepte d’ús terciari, pisos 
buits damunt dels comerços del centre, ordenança d’activitats, pla d’usos, etc.). Es vol lliurar als 
grups un estudi en el mes de juny, per a poder plantejar-se una aprovació inicial en el Ple del 
mes de juliol proper. 
 
 
VI. MOCIÓ BANC D’ALIMENTS  
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista: 
 

L'actual situació de crisi ha portat a l'atur a moltes famílies. En molts casos ha fet 
impossible el manteniment de la despesa familiar que s'ha vist reflectit en la dificultat de poder 
pagar el lloguer i la hipoteca així com d'altres pagaments relacionats amb la compra dels 
aliments, o despeses derivades de l'escolarització dels fills. 

Voldríem posar de nou sobre la taula la urgència d'articular accions concretes per a les 
persones que estan en dificultats objectives per cobrir les seves necessitats bàsiques. No poder-
les cobrir vulnera l'exercici dels seus drets socials i creiem que la societat ha de poder ser 
equilibradora en les seves desigualtats per mantenir la cohesió. Entenem que la crisi pot dur 
qualsevol persona del nostre municipi a necessitar el suport del conjunt de la ciutadania per 
tirar endavant, sobretot la d'aquelles persones que formen el gruix majoritari de les classes 
mitjanes i baixes. 

És en el moment de dificultats quan les persones d'una vila, representades pels seus 
polítics, han de mostrar la seva fortalesa com a societat promovent accions i actituds solidàries 
i emprenedores que ens permetran sortir millor i més cohesionats de la greu crisi que vivim.  
 Ens sembla important transmetre la idea que el suport que, com a societat ens puguem 
donar, té efectes de reciprocitat: avui el suport el poden necessitar uns i demà els altres. Tots 
som a l'hora protagonistes d'aquesta ciutadania que ha de practicar el suport mutu. 

Les dades que ens arriben de les entitats que treballen en el tercer sector ens demostren 
la necessitat d'emprendre aquestes accions amb el màxim de celeritat: des del Banc d'aliments, 
Càritas ha atès durant l'any 2009 765 famílies, l'any 2008 n'havia atès 435. Això representa un 
total de 2.595 persones d'entre les qual 1.187 eren de Vilafranca i 1.408 de la comarca. 

Aquesta mateixa entitat ens confirma que les persones que s'adrecen a Càritas 
darrerament, no han estat mai ateses pels Serveis Socials. Per tant, moltes d'elles no provenen 
de situacions habitualment precàries. L'entitat ens alerta de la necessitat de sumar esforços ja 
que aquests nous usuaris s'han quedat a l'atur i, de moment, no veuen oportunitats de tornar al 
mercat laboral. 

Les entitats que treballen en aquest sector també veuen que s’incrementen les seves 
despeses per comprar els aliments que han d'abastir la població que se'ls adreça, així com 
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també veuen la necessitat d'incrementar el personal que atén als usuaris, que sovint es troben 
angoixats per la situació que viuen.  
 

Per tot això, S’ACORDA: 
Manifestar un compromís ferm de tots els que formem part del consistori i, en especial, 

de l'actual equip de govern per liderar iniciatives de suport social a les persones i entitats que 
fan front a les situacions difícils derivades de la crisi. 

Que s’engegui una campanya de recollida d'aliments d’acord amb els grans operadors 
comercials de la vila per tal que posin uns punts a les entrades dels seus establiments a fi que 
les persones que hi vagin a comprar puguin deixar els aliments que desitgin per a les entitats 
(Càritas i Creu Roja) encarregades de distribuir-los als qui ho necessiten. 

Que aquesta campanya sigui permanent al llarg de tot l'any i no només en aquells 
períodes de festivitats assenyalades com ara les festes de Nadal. 

Que aquesta campanya es pugui iniciar amb el màxim de celeritat perquè la urgència 
de la situació així ho requereix. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) defensa la moció, i recorda que aquesta necessitat ja es va 
comentar en el si de la taula de pressupostos. Cal implementar el banc en aquests termes 
ràpidament, d’acord amb les entitats que fan la feina i amb la col·laboració dels supermercats. 
La mesura és urgent perquè hi ha molta gent necessitada, i no s’ha de posar en marxa només en 
moments puntuals com el nadal. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. Les entitats com Càritas i Creu Roja fan 
una bona feina, i cal ajudar i coordinar. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia el seu vot favorable. També afirma que ERC va plantejar fa temps 
la proposta (parlada i acceptada) de crear complementàriament uns economats, per a gent que 
no té el perfil d’usuari de Càritas però que ho passa malament. Els economats, situats per 
exemple en polígons industrials, haurien de facilitar aliments bàsics a preus testimonials a 
persones que no estan en una situació límit, però que pateixen per poder accedir a l’alimentació. 
Aquesta proposta d’urgència d’ERC és necessària i va ser acceptada, però no s’ha implementat 
fins ara. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i afirma que en la Comissió Informativa de Serveis a 
les Persones caldria fer un seguiment del que es fa des de Serveis Socials, i anar adaptant els 
recursos. És un fet també que hi ha persones que no reuneixen els requisits de Càritas i que 
també necessiten ajuda. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que votarà a favor. Hi ha necessitats que s’han d’atendre, però 
s’han de garantir també els drets socials, i sobretot generar ocupació per tal que la gent es pugui 
guanyar la vida i que aquestes situacions de necessitat no es produeixin. 
 
Ramona Suriol (CiU) dóna suport a la moció i afirma que voldria encapçalar-la també. La idea 
dels economats que expressa ERC està bé, però planteja si no seria millor que els impulsés la 
societat civil i no el govern. Els ajuntaments han de fer aportacions també per garantir els 
aliments bàsics. Càritas ajuda tots els municipis de la comarca, i per tant tots els municipis, 
potser a través del Consell Comarcal, haurien de fer aportacions. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra sorprès per la postura dubitativa de Ramona Suriol sobre els 
economats. Es va comentar fa mesos, però ara diu que no sap com fer-ho ni qui ho ha de fer. Es 
pot fer en locals petits de polígons, potser cedits en ús gratuïtament pels propietaris; el menjar 
seria bàsic, i el personal el posaria la Creu Roja, de manera que no seria complicat ni es 
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generarien costos rellevants. També el sorprèn que Ramona Suriol faci referència al Consell 
Comarcal, quan aquest fa poc va acordar portar a terme una aportació extraordinària. 
 
 
VII. TAULA SEGUIMENT DE PRESSUPOSTOS 
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista: 
 

Atès que, a petició dels diferents grups de l’oposició d’aquest Ajuntament, es va crear 
una taula del Pressupost amb participació de tots els grups per debatre propostes i facilitar 
l’aprovació del pressupost de la institució per al 2010. 

Atès que aquests grups polítics van fer nombroses aportacions que van ser acordades 
pel Ple del Consistori en el debat del Pressupost el dia 2 de març passat. 

Atès que la major part d’aquestes propostes tenien l’objectiu d’adoptar mesures socials 
i econòmiques per fer front, dins de les possibilitats de l’Ajuntament, a la crisi. 

Atès que l’equip de govern de Convergència i Unió no ha explicat als diferents grups 
els avenços realitzats en els acords adoptats. 

Atès que alguns d’aquests acords no s’estan implementant ni executant. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
Crear una taula de seguiment de l’acord del pressupost.  
Que en aquesta taula hi estiguin representats tots els grups municipals.  
Que aquesta taula de seguiment es reuneixi amb una periodicitat mensual, abans de 

cada Ple.  
Que aquesta taula de seguiment sigui convocada per primera vegada per a la primera 

quinzena del mes de juny.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) recorda que el pressupost es va aprovar tard, i que va anar 
precedit d’una taula de pressupostos amb la participació de tots els grups de l’oposició a 
instàncies d’aquests. Tots els grups van fer propostes i renúncies, i l’oposició amb la seva 
abstenció va facilitar l’aprovació del pressupost. La situació econòmica des de llavors no ha 
millorat, i l’atur ha pujat i es troba a Vilafranca (3.587 persones aturades i inscrites) per sobre de 
la mitjana. Es van fer propostes concretes per a millorar i pal·liar la situació (criteris d’ajuts 
socials, escola inclusiva, rehabilitació d’habitatges, lloguer per a joves, desnonaments, 
microcrèdits, cooperatives socials, etc.). Potser el govern està treballant en totes les matèries, 
però la realitat és que no consta i no s’ha facilitat cap informació. Cal disposar d’una taula de 
seguiment. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i demana encapçalar-la. El seu grup ja va 
apostar pel diàleg sobre mesures l’any 2008, atesa la gravetat de la crisi, però altres grups no ho 
van acceptar, i només s’ha pogut tornar a parlar a principis de 2010. Les mesures acordades no 
tenen un seguiment, i fins i tot diverses de les Comissions Informatives prèvies al Ple sovint han 
deixat de convocar-se. Cal crear aquesta taula, i reunir-se cada mes, si és possible el mateix dia 
que les Comissions Informatives. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia el seu vot favorable. La informació hagués hagut de donar-la el 
govern municipal espontàniament i de forma àgil, i lamenta que s’hagi de forçar a través d’una 
moció. Quelart afirma que es troba encara en un cert estat de xoc arran de la intervenció de 
Ramona Suriol sobre els economats. 
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Josep Ramon (PP) es mostra favorable. Adverteix però que existeixen moltes comissions 
creades, algunes de les quals no es reuneixen mai. Potser la taula es podria reconduir a la 
Comissió Informativa d’Hisenda. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que pel que fa a algunes mesures anem tard, i que hem de saber 
d’on traiem diners i a on els posem. Hi havia consens en certes mesures, però no sabem què 
s’està fent, per la qual cosa la taula proposada és adient. És lamentable que aquest sigui el camí 
per tal que el govern informi. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que s’han fet reunions i que se’n faran, i que és bo que el seguiment es 
faci des de taula que la moció proposa. Certament alguns grups de l’oposició van renunciar a 
demanar certes inversions, però cap d’ells va votar a favor del pressupost. El document de 
mesures aprovat i el pressupost tenen només dos mesos de vida. Algunes mesures s’han engegat 
i altres no han estat possibles o es troben pendents. Es farà la taula, encara que l’Ajuntament no 
pot resoldre les situacions d’atur i de penúria. Si alguna informació els grups no la tenen és 
perquè no l’han demanat, perquè el govern no nega mai cap dada o informació. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que accepta de bon grat la moció, i que potser no s’ha informat 
prou. Considera que tractar aquestes qüestions i mesures periòdicament, en el si d’una taula amb 
tots els grups, pot ser positiu. En el pressupost tots els grups van fer renúncies, i CiU també. 
 
VIII. MOCIÓ COMISSIÓ LLEI DE BARRIS  
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que, actualment s'han detectat certes necessitats i certs deficits en la 
implementació de la Llei de Barris a l'Espirall en materia de participació ciutadana i 
comunicació.  

Atès que, el Comitè de seguiment i avaluació del projecte només es reuneix una vegada 
l’any, la qual cosa dificulta l'assoliment dels objectius establerts pel propi comitè: fer un 
seguiment i avaluar l’impacte del projecte. Cal tenir en compte, a més, que la durada de moltes 
de les actuacions són inferiors a un any.  

Atès que, les comissions da participació ciutadana s'estructuren entorn de "La gent del 
Barri" i "El nostre entorn", però les configuren exclusivament ciutadania a títol individual.  

Atès que, aquest organigrama de funcionament planteja un problema i dèficit en 
materia de participació ciutadana i de comunicació, ja que la principal entitat del barri, 
l'Associació de Veïns de l'Espirall queda exclosa d'un espai de participació i seguiment del 
projecte.  

Atès que, l'entitat de referència del conjunt de veïns i veïnes del barri és l'AVV, cal 
doncs, buscar un espai on l'AVV de I'Espirall, com a màxima entitat representativa del conjunt 
veïnal del barri, pugui participar i fer el corresponent seguiment del projecte. 
  

Per tot això, S’ACORDA:  
La creació d'una COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ I SEGUIMENT. Les funcions 

d'aquesta comissió serien:  
- Fer un seguiment de la implementació de les diferents actuacions de la llei de barris.  
- Avaluar i valorar els resultats i l’'impacte de les diferents actuacions estratègiques 

implementades. 
La Comissió estaria integrada per:  

Cap de l'Oficina Tècnica de la Llei de Barris 
Tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament 
Regidora de barris  
L'Associació de veïns de l'Espirall  
Tres representants de la Comissió " la gent del barri"  
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Tres representants de la Comissió "el nostre entorn"  
Aquesta estructura permetria també, coordinar les dues comissions actualment existents 

i integrar-les en una comissió de seguiment integral del projecte.  
Aquesta Comissió mantindria reunions amb caràcter mensual  
Paral·lelament l'associació de veïns del barri hauria de traslladar la informació 

transmesa en la Comissió i les seves valoracions, en assemblees veïnals obertes a totes i tots 
els veïns del barri, per tal de mantenir un canal de comunicació i informació a tota la 
ciutadania. 

Elaboració d'un PLA DE COMUNICACIÓ associada a la llei de barris. La informació 
és un aspecte fonamental sense la qual no es pot entendre la participació ciutadana. Cal per 
tant, un pla de comunicació de la llei de barris de l’Espirall que permeti assegurar la 
informació de totes les actuacions als veïns i veïnes del barri en general i a la Comissió de 
Participació i Seguiment en particular. El Pla de comunicació ha de facilitar la informació 
referent als projectes en la seva fase prèvia, d'execució i de finalització.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de la CUP, de CiU, del PP i d’ICV-
EUiA) i 9 abstencions (grups Socialista  i d’ERC). 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que no es pretén modificar l’estructura actual de participació, 
sinó complementar-la, després d’haver escoltat l’associació de veïns del barri i els veïns. La 
comissió de seguiment actual només es reuneix un cop l’any, i l’AAVV ha de guanyar 
protagonisme, i poder traslladar la informació al veïnat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció, encara que dubta que sigui 
eficaç. Potser seria millor continuar amb el programa previst, complint-lo realment, i també anar 
concretant les inversions i que la gent sàpiga què es farà. Quant al pla de comunicació, demana 
que s’informi des dels mitjans municipals, sense fer despeses addicionals de material imprès. 
 
Josep Quelart (ERC) demana que es retiri la moció. ERC també ha parlat amb l’associació i els 
veïns, i es considera que no és lògic crear una altra comissió. Hi ha moltes comissions, i si hi fa 
defectes es poden solucionar. Cal tenir respecte per la gent que ja participa, i s’hauria de veure 
si volen una altra comissió amb la composició proposada. Tenim gent que participa i que es 
reuneix cada mes a la qual es pot donar tota la informació que calgui, però la nova comissió 
sembla un acte d’intromissió política. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i advoca per una reconducció, de forma que el 
comitè existent es reuneixi més sovint. El pla de comunicació s’ha de fer des de l’Ajuntament i 
amb mitjans públics. 
 
Dolors Rius (CiU) afirma que es pot crear una comissió, o reconduir el sistema existent. La Llei 
es compleix quan parla de la comissió d’avaluació, i es dóna informació a les dues comissions 
del barri creades que es reuneixen cada mes. Dolors Rius lliura documentació explicativa als 
diferents grups municipals, i defensa que des de l’Ajuntament es facilita molta informació 
(pàgina web, telèfon, carta, butlletí, etc.). La informació existeix i el govern aposta per la 
transparència, encara que si es vol crear una altra comissió ho acceptarà; de tota manera, creu 
que la comissió nova s’hauria de reunir cada tres mesos, i no cada mes. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) s’oposa a la moció malgrat compartir-ne diferents aspectes. 
S’ha previst la participació fins ara, però segons els membres de les comissions de treball 
aquestes no acaben de tirar endavant. Creu que no cal crear una nova comissió , sinó dinamitzar 
les dues existents. A parer seu s’ha de retirar una moció que planteja un model de participació 
de dalt a baix, i discutir en el si de les comissions existents com es pot millorar la informació i el 
treball. Zaballa té entès que almenys ahir l’associació de veïns no havia parlat encara d’aquest 
assumpte, per la qual cosa és estrany que es digui que es tracta d’una demanda de l’associació. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma que la moció compta amb el suport de l’associació de veïns, la 
qual vol més informació i no menys, i estar en condicions de respondre els interrogants dels 
veïns. No es tracta de controlar, sinó d’explicar millor i de permetre que es donin parers. 
 
Dolors Rius (CiU) no es nega a crear cap comissió, però li sorprèn que la informació no arribi a 
la gent, perquè se’n dóna molta. No s’ha informat de l’inici d’obres, certament, perquè no 
sabem exactament encara allò que serà possible. Ella creia que l’associació de veïns sí que 
estava informada. Reitera que no té lògica que la nova comissió es reuneixi amb l’excessiva 
freqüència mensual. 
 
 
IX. MOCIÓ ETIQUETATGE EN CATALÀ  
 
Es presenta la següent moció d’ERC: 
 

Atès que en  moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes 
refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o 
d’entitats que es fan a Catalunya, no estan etiquetades en català. 

Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant pel que 
fa al nombre de parlants, en estatus d’oficialitat, com de vitalitat de la llengua. 

Atesa la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels ciutadans 
davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de 
respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials.  

Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística exposa 
que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses 
concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el 
català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que 
produeixin o ofereixin. 

Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix 
que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús del català i poden establir 
bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats amb la normalització i el foment de 
l’ús de la llengua catalana. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
Primer. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  es posicioni a favor de fomentar 

l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a 
l’etiquetatge en català. 

Segon. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a partir del dia en el qual s’aprova 
aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i 
caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en 
l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun 
d’aquests productes. 

Tercer. Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal·lacions esportives, 
etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, 
begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern diari i 
els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan 
produeixi o ofereixi algun d’aquests productes. 
  Quart. Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat 
Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi a la 
campanya A Taula, en català. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i un en contra (corresponent aquest al PP). 
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Josep Quelart (ERC) afirma que s’han fet avanços, i que ara molts productes estan etiquetats en 
català. L’Ajuntament ha d’apostar per beneficiar els productes etiquetats en català. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. A banda del català, es podrien tenir en 
compte també altres criteris (proximitat, producte de la comarca, agricultura ecològica, etc.). 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra, pel seu desacord quant al segon punt. Es poden 
concedir beneficis, per exemple fiscals, però no establir exclusivitats en funció de la llengua. 
 
Llorenç Casanova (CUP) destaca que la campanya va començar fa temps i s’ha d’enfortir. Es 
demana que l’etiquetatge sigui almenys en català, però no l’exclusivitat de la llengua catalana. 
 
Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció. Una moció pràcticament idèntica la va aprovar el 
ple el dia 11 d’abril de 2000, i la va defensar ell mateix en nom de CiU, introduint-se esmenes 
del grup Socialista defensades llavors per Jordi Cuyàs. La moció, que voldria encapçalar, es va 
aprovar a l’Ajuntament, però potser no a altres municipis o al Consell Comarcal. El PP l’any 
2000 va votar-hi a favor. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) es mostra favorable a incentivar la cultura i la llengua, i afirma 
que votarà a favor. Destaca que moltes empreses, sobretot petites, han fet esforços, i que la 
societat civil s’ha d’implicar en l’objectiu. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que la campanya ha de tenir un nou impuls, cosa que ara és més 
fàcil. Lamenta que el PP s’hagi radicalitzat, votant ara en contra quan fa deu anys va votar a 
favor. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE POLICIA LOCAL  
 
Es presenta la següent moció del grup del PP. 
 
Que presenta el Grup Municipal del Partit Popular  perque sigui debatuda, i en seu cas aprovada, en el 
pròxim Ple de l´Ajuntament de Vilafranca del Penedès que es té de celebrar  el 25 de maig de 2.010.. 
 
 
 ATÈS que a la Policia Local de Vilafranca del Penedès hi ha actualment set vacants 
d'una plantilla de 72 personas, de les que 10 no poden portar armes. 
 ATÈS que en els últims temps s´ha incrementat el nombre de delictes en que s´ha 
utilitzat la violència física  o moral en la seva comissió, fet que aconsella que la Policia Local  
tingui  una major capacitat de resposta  i de  presència al carrer. 
 ATÈS  que la Policia Local  a mes d'informar i fer complir les ordenances municipals, 
es convenient  que s'impliqui amb tasques de seguretat ciutadana i que presti el servei de Policia 
Comunitària o Policia de Barri que tots grups municipals presents al Consistori han demanat 
que  es desplegués de forma efectiva des de que es va aprovar al Juliol del 2003  amb una moció 
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular. 
 ATÈS que al setembre del 2003 , es va aprovar la constitució d'un Consell de 
Participació Ciutadana de la Policia Comunitària  que tenia  per finalitat  fer un seguiment del 
desplegament de la Policia Comunitaria o Policia de Barri, i en el que estan representats no 
solament els grups municipals representats al consistori, sino també  les associacions de veïns  i 
altres entitats  de la nostra Vila. 
 ATÈS que des de fa molt de temps no s'ha reunit el Consell de Participació Ciutadana 
de la Policia Comunitària i que seria necessari, o com mínim convenient  que el nou Equip de 
Govern expliques el seu projecte de desplegament de Policia Comunitaria així com el Pla de 
Qualitat i Millora del servei  de la Policia Local que s'ha estat realizant actualment en el sí 
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d'aquest Consell de Participació Ciutadana a fi que els grups municipals i entitants que en el si 
del mateix estan representades es valores la seva efectivitat i es poguessin propossar en el seu 
cas millores.  
 
 Es per això  
 Que el Grup Municipal del Partit Popular sol·licita que pel  Ple de l´Ajuntament de 
Vilafrana del Penedès , S` ACORDI : 
 1º .-    Que s'inicien de forma inmediata els tràmits administratius per cobrir les set 
places vacants a la plantilla de la Policia Local de l´Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 2º.- Que en un termini d'un mes es convoqui el Consell de Participacio Ciutadana de 
Policía Comunitaria a fi que l´Equip de Govern expliqui el seu projecte sobre la Policia 
Comunitaria o Policia de Barri i el Pla de Qualitat i Millora del servei de la Policia Local a fi de 
que els  membres d' aquest Consell Municipal puguin exposar la seva opinió i fer en el seu cas 
les seves aportacions.  
 
La moció ha estat rebutjada. Sotmesa a votació, ha obtingut 10 vots a favor (grups del PP, 
Socialista i d’ERC), 10 en contra (grups de CiU i de la CUP) i 1 abstenció (ICV-EUiA). S’ha 
repetit la votació amb el mateix resultat, i la moció ha quedat rebutjada amb el vot de qualitat de 
l’alcalde. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que gràcies a diferents iniciatives (moltes d’elles del PP) la plantilla 
de la Policia Local s’ha incrementat en els darrers anys, però existeixen vacants que no es 
cobreixen, i que s’han de cobrir per millorar les tasques. També existeix un Consell de Policia 
que no es reuneix, davant del qual s’haurien d’explicar i discutir projectes (policia de barri i pla 
de qualitat i millora). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a què es reuneixi la comissió; quant a 
vacants, en principi s’han de cobrir, però cal escoltar al govern perquè això té una repercussió 
pressupostària, a banda que s’han obert negociacions i estudis sobre la plantilla de la policia. 
 
Josep Quelart (ERC) es mostra a favor de la moció, perquè cal entendre que la plantilla s’ajusta 
a les necessitats reals d’efectius. Si fossin convenients modificacions s’haurien d’explicar. 
Quant a la delinqüència, els caps afirmen que el nombre de delictes amb violència ha baixat i no 
pujat. Cal prestar atenció a les informacions a la Comissió existent i que no es reuneix, i queden 
interrogants pendents com les bicicletes comprades a la policia i que no s’usen. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que sí que s’ha de convocar el Consell de Policia. La moció 
afirma que és negatiu que hi hagi policies que no poden portar armes, cosa que a parer seu no és 
gens negativa. Votarà en contra de la moció. Nomenar ara 7 agents que haurien d’estar mesos 
fora a l’Escola de Policia (cobrant de l’Ajuntament) tindria un cost massa elevat.  
 
Maria Josep Tuyà (CiU i equip de govern) afirma que cal ser responsables davant la situació 
financera. Cobrir les vacants tindria un gran cost econòmic que no ens podem permetre, i 
exigiria una modificació del pressupost. Ara des del govern es vol regularitzar la situació dels 
comandaments (rejoveniment i motivació), convocant de seguida la plaça d’Inspector i les de 
caporals creades recentment. Es reforçarà la policia de barri i s’incorporaran les noves bicicletes 
comprades, de forma que tindrem sis efectius patrullant diàriament. Les vacants es cobriran si hi 
ha recursos, però cal tenir present que no tenim ara mateix vacants efectives, perquè les 
teòriques responen a excedències amb reserva de lloc, situacions d’incapacitat física i altres. 
Finalment, les converses amb la policia troben dificultats en els sindicats, i a més la retallada de 
salaris d’un 5% que acaba d’aprovar el Govern de l’Estat no posa les coses gens fàcils. 
 
Tuyà afirma, quant al consell de la Policia, que han existit reunions amb els grups i amb les 
associacions de veïns per explicar la situació, i que el consell no s’ha reunit des de 2007. Ara es 
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recuperarà la informació sobre el consell, i potser s’haurà de replantejar el Reglament, perquè 
segons l’actual només intervé en l’assumpte de la policia de barri. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) manifesta que la situació de la policia preocupa, i que moltes 
preguntes formulades en plens no s’han contestat. Les dades sobre efectius policials no es 
donaven, es va dir en el mes de març que la memòria del servei estava a impremta, però no se 
n’ha sabut res més, des de la moció de censura s’ha trigat gairebé un any en convocar la Junta 
de Seguretat, el pla de qualitat és positiu i s’ha anunciat moltes vegades, però no s’ha presentat, 
etc. Lecegui diu que en la pràctica la plantilla s’ha reduït darrerament un 12%, i que més que 
acudir als interins cal apostar per policies formats a l’Escola que puguin garantir la qualitat del 
servei. Cal cobrir les vacants, i es constata que molts policies marxen de Vilafranca, i que el 
govern sembla que només pretén que els policies es vegin al carrer, sense importar el servei en 
si mateix. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que no es tracta d’incrementar la plantilla, sinó de cobrir vacants que 
no s’han amortitzat, per la qual cosa els diners inherents a les places haurien d’existir. Els diners 
sobrers s’han dedicat a ampliar jornades, no ha estat possible lligar el quadrant de serveis i els 
volguts acords laborals han estat un veritable fracàs. 
 
M. Josep Tuyà (CiU) diu que sense diners no es poden cobrir places, ni fer un bon quadrant ni 
tancar acords amb els sindicats. La gent marxa per una qüestió retributiva, i el PSC quan 
governava tampoc va tancar acords. S’ha intentat, però no ha estat possible. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que el govern pot cobrir les places vacants que no 
s’hagin amortitzat, i no ho fa. Abans es feien convocatòries de places, però el govern de CiU no 
n’ha fet cap. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que es tracta de prioritzar, i que els diners estalviats en policies es 
gasten en altres necessitats, com Serveis Socials. La delinqüència no augmenta 
significativament, i encara menys els delictes amb violència. Si cobrim les places les persones 
triades marxarien quasi un any a l’Escola cobrant de l’Ajuntament, i no ens ho podem permetre 
ara. El retard en la presentació de la memòria, admet Regull, és culpa seva, perquè la té sobre la 
seva taula des de fa unes setmanes. Es compromet Pere Regull a fer la presentació molt aviat. 
 
Josep Ramon (PP) recorda que la crisi pot durar molt, i que si s’apliquen els criteris del govern 
de CiU pot ser que mai no cobrim cap vacant, la qual cosa perjudicaria molt el servei. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que és cert que fa temps es va fer un esforç quant a Policies, però 
llavors la situació econòmica era bona i  el reforç era possible; actualment no és possible. Diu 
que seria interessant fer un debat seriós sobre la policia a Vilafranca. Francisco Romero (grup 
Socialista) replica que el sou dels policies constitueixen despesa corrent, i que aquesta ha 
augmentat en el pressupost municipal de 2010, per la qual cosa l’argument de l’alcalde trontolla. 
 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SO BRE 
CONVOCATÒRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
En el dia d’avui s’ha presentat una moció per via d’urgència no inclosa en l’ordre del dia, per 
part dels grups de la CUP, Socialista, d’ERC i d’ICV-EUiA. El text és el següent: 
 

Atès que els Consells Escolars Municipals (CEM) van ser creats l’any 1985 amb 
l’objectiu que fossin organismes de consulta i de participació dels representants dels diversos 
sectors del món educatiu, en tot allò referent a l’ensenyament / educació, en l’àmbit municipal.  
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Atès que les bases d’organització i funcionament del CEM de Vilafranca contemplen 
com a funcions pròpies, entre d’altres, l’assessorament, proposta i informació en actuacions i 
normes municipals que afecten serveis educatius, en l’acompliment de les competències que la 
legislació atorga als municipis, en el desenvolupament d’accions compensatòries per corregir 
desigualtats, en la correcta escolarització en la franja obligatòria o en l’emplaçament, 
construcció, renovació i manteniment de centres docents públics.  

Atès que durant el curs escolar 2009-2010 només s'ha convocat una sessió plenària del 
CEM. 

Atès que la regidora d'Educació, Ramona Suriol Saumell, no té previst convocar-ne cap 
més, tot al·legant que la Llei d’Educació de Catalunya no obliga els ajuntaments a constituir el 
CEM, i que es limitarà a convocar una reunió sectorial de representants de mestres i professors 
que formen part d’aquest ens. 
 

Atès això, S’ACORDA: 
1. Que es convoqui un CEM abans d'acabar el curs escolar 2009-2010. 
2. Que de cara el curs vinent es continuï convocant el CEM, com a mínim, amb la 

periodicitat que s'estableix en les seves bases: “El Consell s’ha de reunir, com a mínim, un cop 
cada trimestre i a l’inici i finalització del curs escolar.”  
 3. Que es posi en marxa un procés de debat amb l'objectiu d'ampliar el CEM perquè 
integri totes les AMPA, els consells d'estudiants, el professorat, el personal laboral i 
l'administració. Cal, en definitiva, un Consell Escolar fort format per totes les parts implicades 
en l'educació. Des d'aquest òrgan, es prendrien decisions i s'intervindria en els aspectes que 
afectessin la vila, de manera democràtica i participativa, fent coneixedora la regidora 
d'Educació de la realitat que es viu dins de la comunitat educativa i aportant al Ple de 
l'Ajuntament totes aquelles qüestions i consideracions escaients, a fi de convertir el CEM en un 
ens no només consultiu, sinó alhora de gestió i de planificació. 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa la urgència dient que el curs escolar ja s’acaba i que el Consell 
no s’ha convocat, perquè la regidora d’Educació no ho vol. 
 
La declaració d’urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia, s’han aprovat per unanimitat. La 
moció també s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Xavier Navarro (CUP), Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Josep Quelart (ERC) i Ramon Zaballa 
(grup Socialista) defensen la moció. Destaquen que el Consell va ser creat pel ple, que és un 
organisme de participació important en els afers educatius i que ha estat molt útil en diverses 
qüestions. La regidora no l’ha convocat darrerament i s’ha fer públic un escrit, del qual es 
dedueix que Ramona Suriol aposta per prescindir del Consell i celebrar una altra mena de 
reunions, la qual cosa rebutgen. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà a favor si queda clar que el Consell és un organisme 
consultiu. També diu que amb el nou govern sembla que anem enrere en matèria de reunions, 
perquè moltes comissions i consells no es convoquen. 
 
Ramona Suriol (CiU i regidora d’Educació) demana disculpes per no haver convocat el Consell 
en el segon trimestre. La llei d’educació actual no preveu els Consells com a òrgans preceptius, i 
ella va proposar no eliminar el de Vilafranca, però sí anar més enllà. Vol escoltar sectorialment 
alumnes, mestres i associacions de mares i pares, per recollir informacions i parers que no 
s’acostumen a emetre en el Consell. Posteriorment es faria un plenari del Consell (CEM). 
Sembla que la seva proposta no ha agradat, i que les coses s’hagin fet d’una manera des de 1985 
no significa que no es puguin canviar. Moltes vegades en una Comissió o Consell no s’aporta 
res de nou, a parer seu. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) deia que la nota de l’Ajuntament era clara, i deia que atès que el 
Consell no era preceptiu es farien reunions sectorialment. Organismes que funcionaven bé com 
el Consell de Medi Ambient, presidit per Ramona Suriol, han estat un any sense reunir-se, i ara 
li toca a un Consell Escolar ben útil. Ramona Suriol replica que ella només volia recollir més 
exhaustivament el parer dels col·lectius, i diu que si el Consell de Medi Ambient no s’ha 
convocat durant temps és perquè la tècnica del Servei ha estat de baixa per maternitat (Bernat 
Villarroya afirma que això no és cap excusa acceptable). Ella creu que es poden fer reunions 
sectorials i després el plenari. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) manifesta que la regidora pot i ha de reunir-se amb 
col·lectius, però l’òrgan consultiu de debat conjunt és el Consell Escolar, el qual ha fet debats 
molt importants i  no es pot desnaturalitzar en base al criteri únic de la regidora. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a la publicació per l’Ajuntament d’un butlletí 
sobre programació televisiva municipal; s’ha ampliat el format i la periodicitat del butlletí, i s’hi 
publiquen també notícies, de forma que sembla una mena de butlletí municipal. Es va acordar 
no editar el butlletí municipal, però ara sembla que s’opta per publicar una alternativa en la qual 
no participen els grups de l’oposició. Villarroya demana que es convoqui la Comissió de 
comunicació i publicitat per a debatre-ho. 
 
Contesta Aureli Ruiz (equip de govern i CiU) que el govern no publica cap butlletí ni és 
responsable de la guia indicada. Es tracta d’una qüestió de l’empresa municipal SERCOM que 
es pot traslladar al seu consell d’administració. La Comissió municipal sobre comunicació i 
publicitat no s’ha convocat perquè en realitat no es fa publicitat, i quant a la guia, recorda que el 
Ple en el seu dia va acordar difondre la programació sobre programes de televisió. Es pot mirar 
que succeeix sobre la matèria a SERCOM, i recorda que els seus responsables van afirmar que 
iniciatives com aquestes podien incentivar la necessària contractació de publicitat. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) al·ludeix a qüestions ja plantejades amb anterioritat:  
 
- Antena de telefonia mòbil al carrer de la Granada, en què s’ha interessat pel procediment i 
sobre si existeixen les garanties adients, sense obtenir resposta. 
 
- Servei de bus interurbà. Va demanar que es fessin gestions per a reposar un servei diürn de bus 
cap a Barcelona, però no ha obtingut tampoc resposta. 
 
- Demanda, juntament amb la CUP, de saber de la regidoria de la Gent Gran els criteris per a les 
subvencions concedides. Queden dos dies per a contestar la pregunta, cosa que Villarroya 
recorda. Fernando García (CiU) agraeix el recordatori i  afirma que vetllarà perquè el termini de 
resposta es compleixi. 
 
- Forat important al carrer Arboç, indret en el qual s’han realitzat obres recentment. Passen els 
dies i l’incomprensible clot continua, sense rebre cap resposta. 
 
c) Josep Quelart (ERC) presenta el prec següent: 
 
“Esquerra-Vilafranca, tenint en compte que des de Serveis Urbans i Mobilitat de l’Ajuntament 
es disposa d’un pla de manteniment de les superfícies asfàltiques i que realitza una llista dels 
carrers en un estat de degradació important, proposem a l’Equip de Govern que prioritzi 
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incorporar en els propers Plans d’Asfaltat  d’aquest 2010 els carrers que tot seguit relacionem, si 
no és que s’han inclòs en la memòria plànols del projecte aprovat a la Junta de Govern 18/2010. 
 
BARRI ST. JULIÀ 
-c/de la Paloma 
-c/de Vidal (tram que falta) 
-c/de St. Antoni 
 
BARRI DEL POBLE NOU 
-c/de Tossa de Mar (tram entre Av. Tarragona i c/d’Amàlia Soler) 
-c/d’Amàlia Soler (tram entre el c/Sta. Digna i el c/de Germanor) 
 
BARRI DE L’ESPIRALL 
-c/de Guardiola (des de l’entrada a Vilafranca venint de Les Cabanyes al remuntable de davant 
del camp de futbol) 
 
BARRI DE LA BARCELONETA  
-c/Dr. Zamenhof (tram del c/Pere Alegret al c/de Sta. Fe) 
-c/de Sta. Fe 
-c/de Manel Barba i Roca 
-c/St. Raimon de Penyafort 
-c/del General Zurbano 
 
BARRI DE LES CLOTES 
-c/de l’Escorxador (tram entre c/St. Jordi i c/St. Pau) 
 
CENTRE 
-c/del Carme 
 
El c/del Comerç i el Passeig de Rafael Soler s’haurien d’asfaltar aquells trams més degradats 
tenint en compte que aquests seran urbanitzats de nou quan s’urbanitzi  la llosa que cobreix la 
via. 
 
ZONA ESPORTIVA 
També s’hauria d’asfaltar l’aparcament que hi ha al costat del Complex Aquàtic degut al gran 
moviment d’usuaris que te durant tota la setmana. 
 
Si els tècnics municipals exclouen algunes d’aquestes actuacions en voldríem saber els motius”. 
 
d) Xavier Navarro (CUP) pregunta per la presentació al Ple de la memòria anual de la Síndica 
de Greuges, presentació que acostumava a tenir lloc en el mes de març o abril, i recorda que el 
seu grup i el d’ICV havien demanat que tingués lloc en un ple extraordinari. L’alcalde Pere 
Regull contesta que s’intentarà fer un Ple extraordinari sobre la matèria abans del mes d’agost. 
 
e) Teresa Terrades (grup Socialista) afirma que aquest mes no s’ha pogut celebrar reunió de la 
Comissió Informativa de Serveis a les Persones, perquè no hi havia a la reunió la secretària ni es 
podia aixecar acta, i les explicacions de la regidora Ramona Suriol (responsable de l’omissió) 
van ser sorprenents. A més, aquesta Comissió no es reuneix des de desembre de 2009, quan ho 
hauria de fer cada mes abans del Ple, sobretot ara a la vista de la greu situació social. D’altra 
banda, i en general, les diferents comissions i consells s’han de convocar, i si es desitja canviar 
de criteri cal parlar-ho abans amb els grups, i sotmetre-ho al Ple. 
 
f) Maria Batet (grup Socialista) considera inaudites les explicacions en aquest Ple de la regidora 
de Medi Ambient Ramona Suriol, intentant justificar que el Consell de Medi Ambient no s’hagi 
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reunit durant gairebé un any per una baixa per maternitat d’una tècnica. Cal ser rigorós i assumir 
responsabilitats, perquè lògicament aquests fets tenen senzilles solucions. 
 
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 

 
 
 


