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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 07/2012 
Caràcter: ordinari 
Data: 25 de setembre de 2012 
Horari: de 20,00 hores del 25-09-2012 a 00,10 hores del 26-09-2012 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Montse Arroyo i  Ferrando  
- Montserrat Blasco - Pozzan  
- Llorenç Casanova i Fernàndez  
- Raimon Gusi i Amigó  
- Josep Maria Martí i Ràfols  
- Joan Manel Montfort i Guasch  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Pep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Quima Ricart i Claver  
- Maria Dolors Rius i Marrugat 
- Francisco Romero i Gamarra 
- Aureli Ruiz i Milà  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Joan Tarrida i Busquet  
- Emília Torres i Miralles 
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i Garcia  
- Ramon Zaballa i Serra  
 
S’ha excusat d’assistir-hi 
 
- Jordi Solà i Sebastià 
 
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 24 de juliol de 2012, la qual és aprovada per assentiment. 
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I. GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Se sotmet a debat i a votació el dictamen següent: 
 
El Ple municipal, en sessió del dia 18 de febrer de 1985, va adjudicar la concessió 
administrativa del servei de pompes fúnebres i  conducció de cadàvers al Sr. Joan 
Trius i Nin, i en sessió de data 21 de desembre de 1993 va aprovar l’ampliació de la 
concessió, amb la finalitat que el propi adjudicatari es fes càrrec de les 
inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers i restes del cementiri municipal, i 
de determinades matèries relacionades amb la conservació, manteniment i 
funcionament d'aquest equipament municipal. 
 
Posteriorment, mitjançant acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament del dia 4 
d'octubre de 1999, es va disposar que les obligacions i drets contractuals 
assumides pel Sr. Joan Trius restaven cedides a favor de l'empresa SERVEIS 
FUNERARIS DEL PENEDÈS, S.L.  
 
Malgrat que la concessió ja no és vigent, el Reglament del cementiri municipal de 
Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament pel Ple el 22 de setembre de 2009, 
en la seva disposició transitòria 2ª, va declarar subsistent l’acord plenari de 21-12-
1993, que encomanava a l’empresa tasques materials relacionades amb el 
cementiri municipal.  Segons l’acord plenari de 1993 esmentat: 
 
a) L’empresa funerària es fa càrrec de les inhumacions, exhumacions i trasllats de 
cadàvers i restes. També de certes tasques de conservació, manteniment i 
funcionament del cementiri (obertura i tancament, neteja, etc.). 
 
b) Com a contraprestació, l’empresa ingressava els imports de les tarifes que 
l’Ordenança fiscal núm. 4 (taxa de serveis de cementiri, conducció de cadàvers i 
altres) preveu en els apartats 1, 2 i 3 de l’article 6, més una subvenció anual 
xifrada l’any 1993 en dos milions de pessetes que s’havia d’actualitzar 
periòdicament, garantint-se en tot cas un ingrés mínim anual de set milions de 
pessetes. 
 
Serveis Funeraris del Penedès, S.L. va presentar una sol�licitud de compensació 
econòmica des de 2007 fins ara, al�legant i justificant que les despeses del servei 
eren notablement superiors als ingressos, i va demanar l’actualització de les 
condicions econòmiques del servei del cementiri. Cal tenir present que des de 2007 
fins ara, període a què es refereix la petició, l’Ajuntament no ha abonat a l’empresa 
la subvenció anual que preveia l’acord plenari de 1993. 
 
S’ha emès informe per part de l’Interventor General  que, una vegada revisats els 
comptes presentats, conclou que les pèrdues que ha tingut Serveis Funeraris del 
Penedès, S.L., pels serveis prestats al cementiri, des de 2007 i fins al primer 
semestre de 2012 es xifren en  la quantitat de 260.722,00 €, quantitat que s’hauria 
de reconèixer com a indemnització.  
 
També s’ha produït a partir del segon semestre de 2012 un canvi en la gestió del 
servei, consistent en què els serveis de conservació, manteniment i funcionament 
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del cementiri els assumeix directament l’Ajuntament amb personal propi, mentre 
que Serveis Funeraris té cura només de les tasques d’inhumació, exhumació i 
trasllats de cadàvers i restes. 
 
Per això, s’ACORDA: 
  
1. Reconèixer a Serveis Funeraris del Penedès, S.L. el dret a una compensació 
econòmica de 260.722 euros, per pèrdues en la gestió del cementiri municipal des 
de 2007 i fins el final del primer semestre de 2012. S’abonarà a l’empresa la 
quantitat de 66.000,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 2.16401.22799 de 
l’exercici 2012, i la diferència de 194.722,00 € podrà ser liquidada en els propers 
exercicis amb càrrec als ingressos derivats de l’explotació del servei. 
 
2. Derogar l’acord del Ple municipal de 21 de desembre de 1993, i disposar que a 
partir del segon semestre de 2012 l’Ajuntament assumeix amb mitjans propis les 
tasques de conservació, manteniment i funcionament del cementiri (obertura i 
tancament, neteja, rec, enllumenat, residus, etc.), mentre que Serveis Funeraris 
del Penedès, S.L. continuarà portant a terme les inhumacions, exhumacions, 
trasllats, i serveis complementaris com la col�locació de làpides. L’empresa farà 
seves com a compensació, únicament, les tarifes previstes en els tres primers 
apartats de l’article 6 de l’Ordenança fiscal municipal núm. 4, i caldrà passar 
comptes periòdicament, destinant-se els ingressos que puguin superar les despeses 
reals acreditades i justificades a eixugar el deute de 194.722 euros que resta 
pendent de pagament. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 16 vots a favor (grups de CiU, Socialista i 
del PP) i 4 abstencions (CUP, ICV-EUiA i ERC). 
 
Aureli Ruiz (portaveu del govern i CiU) destaca que cal adaptar el contracte de 
gestió a la realitat, ja que des de fa unes setmanes l’Ajuntament ha assumit 
directament les tasques d’obertura i conservació del cementiri. També hem de 
liquidar el deute acumulat des de 2007 amb l’empresa; amb aquestes mesures 
obtenim un estalvi anual d’uns 50.000 euros, i la idea és poder treure els serveis 
externs d’inhumacions, exhumacions i trasllats de restes a licitació, en un termini 
d’un o dos anys. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que s’ha acumulat un deute important, i que calia haver 
aclarit el tema del dèficit molt abans. ERC ignora si el contracte es va fer 
correctament. És possible que abans l’empresa tingués un benefici i no digués res, i 
que ara que es produeix dèficit reclami que l’Ajuntament hi faci front. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la reassumpció de la gestió 
directa, per part de l’Ajuntament, dels serveis. Tot i això, sorprèn el deute 
acumulat, i es pregunta si hi ha altres casos de dèficit amagat a l’Ajuntament, ja 
que això seria preocupant. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, tot i que potser hagués estat 
possible arribar a un pacte diferent, i més favorable per a l’Ajuntament, en el 
moment que es va negociar amb l’empresa el conveni relatiu a la construcció del 
nou tanatori. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma ser partidari d’assumir l’Ajuntament la gestió del 
cementiri, però no de pagar un dèficit que arrenca d’un conveni de 1993 molt 
favorable per a l’empresa (si hi ha beneficis els fa seus i si hi ha pèrdues demana 
que se li compensin). Navarro demana que el dictamen es divideixi en dos de 
diferenciats (gestió i dèficit) per a permetre un vot per separat. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) recorda que els antecedents es van explicar en 
Comissió Informativa, i comprèn la solució adoptada. Cal trobar mecanismes per a 
permetre que si es produeixen beneficis repercuteixin a favor de l’Ajuntament, i 
tenir molt present el gran valor patrimonial del cementiri municipal. 
 
Aureli Ruiz recorda que el contracte de 1993 ja preveia els mecanismes aplicables 
(subvenció comptant que el servei era deficitari, topall màxim, etc.). Si d’ara 
endavant hi ha beneficis restaran del deute que tenim i si hi ha pèrdues (no 
s’esperen) s’hauran de compensar, però de tota manera es convocarà un nou 
concurs. No es pot dividir el dictamen en dos  perquè els dos assumptes deriven 
d’un únic contracte, i existien negociacions amb  l’empresa des de fa temps que no 
s’han pogut tancar fins ara. No consten altres casos similars de dèficit a 
l’Ajuntament. 
 
II: RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES DE REGIDORS I REGIDORES. 
REDUCCIÓ. 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atesa la persistència de la crisi financera iniciada l’any 2008 i el seu impacte sobre 
les finances públiques, que ha fet necessària l’adopció de mesures extraordinàries 
de reducció de la despesa en totes les administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès no és aliè a aquesta situació, i per 
tant ha d’adaptar les seves despeses de funcionament a les disponibilitats 
pressupostàries del moment, per tal de tancar l’exercici pressupostari de manera 
equilibrada, com a conseqüència de la davallada dels ingressos tributaris i no 
tributaris municipals. 
 
Atesa l’aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, el qual preveu, 
entre altres mesures, la supressió de la paga extraordinària a percebre el mes de 
desembre de 2012 per a tot el personal del sector públic definit en l’article 22.1 de 
la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Atès que la disposició esmentada en el paràgraf anterior no és d’aplicació directa 
als membres electes de les corporacions locals, d’acord amb allò que disposa 
l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, 
essent el Ple l’òrgan competent per a la determinació de les retribucions i drets 
econòmics dels seus membres, ja sigui que aquests tinguin dedicació completa, 
parcial o percebin indemnitzacions per assistència als òrgans col�legiats dels quals 
formin part, d’acord amb allò que disposi el Ple municipal. 
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Atès que el Ple municipal, per acord de 28 de juny de 2011, va establir el règim 
general de retribucions i assistències dels membres de la corporació, i en el seu 
apartat B) fixà el criteri d’adaptació periòdica de les quantitats acordades a la 
variació mitjana de les retribucions del personal al servei del municipi. Es considera 
adient, per raons d’equitat, que els càrrecs amb retribució mensual no percebin la 
paga extraordinària de desembre de 2012; quant als càrrecs amb dret només a 
assistències, i per tant sense dret a pagues extraordinàries, veuran reduïts enguany 
els seus drets econòmics totals estimats en una catorzena part del seu total anual, 
equivalent en termes econòmics a una paga extraordinària. 
 
 
Per això, s’ACORDA: 
 
1. Aplicar les reduccions següents sobre les retribucions, assistències i 
indemnitzacions aplicables als càrrecs electes de la corporació: 
 
A) Els regidors o regidores que tinguin una dedicació del 90% de la jornada 
ordinària (actualment dos) no percebran en el mes de desembre de 2012 les 
quantitats corresponents a una paga íntegra i equivalent a 2.700 €. En l’esmentat 
mes de desembre de 2012 percebran únicament la retribució mensual ordinària 
íntegra o bruta de 2.700 euros. 
  
B) Els regidors o regidores de govern amb delegacions assignades deixaran de 
percebre l’any 2012 la quantitat de 1.471,43 €. 
 
C) L’alcalde i els portaveus de grup municipal deixaran de percebre l’any 2012 la 
quantitat de 785,72 €. 
 
D) La resta de regidors  i regidores que no es troben inclosos en els apartats 
anteriors deixaran de percebre l’any 2012 la quantitat de 392,85 €. 
 
E) Els descomptes previstos en els punts B), C) i D) es repartiran de manera 
proporcional en els pagaments a compte que d’acord amb el sistema vigent es 
realitzaran els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2012. 
 
2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’edictes 
de l’Ajuntament. 
 

L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 

Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda i CiU) recorda que un Reial decret llei del govern del 
PP, de juliol de 2012, obliga a suprimir la paga extra de Nadal (o una 14ª part del 
salari anual) a tots els empleats del sector públic, però sorprenentment la mesura 
no afecta a càrrecs polítics i electes. Cal donar exemple i solidaritzar-nos, per la 
qual cosa es proposa reduir l’any 2012 els drets econòmics de regidors i regidores, 
en termes equivalents a la reducció que patiran els empleats municipals. La mesura 
suposa un estalvi d’uns 20.000 euros. 
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Pep Quelart (ERC) es mostra favorable a rebre el mateix tracte que els funcionaris, 
com s’ha fet altres vegades i així s’ha d’explicar. Diu Quelart que ell només cobra 
assistències, i que no percep ni ha percebut mai cap paga de nadal. 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) constata les retallades dels governs de Mariano Rajoy i 
Artur Mas contra els treballadors públics i privats, i afirma que reduir salaris és 
erroni per a solucionar la crisi. Tot i així, si s’aplica els càrrecs públics han de tenir 
un tracte equivalent. El desastre financer que patim no té relació amb el sou dels 
treballadors, sinó amb el sistema financer i amb l’especulació immobiliària, que han 
ocasionat pèrdues que ara es pretén que eixugui el sector públic. 

Josep Ramon (PP) dona suport a la proposta i a rebre un tractament equivalent al 
personal de la casa, i això encara que els regidors sense retribució no cobren 
pagues extres. S’ha de contenir el dèficit públic per a garantir determinades 
prestacions socials, adoptant les mesures que calguin, com apujar els impostos, 
cosa de la qual el PP no n’era partidari. El govern socialista anterior va deixar molt 
dèficit, i no va prendre cap mesura vàlida per a fer front a la greu situació. 

Xavier Navarro (CUP) afirma que contra la crisi caldrien altres mesures, i recorda 
que la CUP sempre ha demanat una reducció dels drets econòmics dels regidors. 
Una reducció del 20% permetria un estalvi anual de 500.000 euros, i també cal 
qüestionar la figura del càrrec de confiança municipal al servei de CiU, amb un 
salari de 44.000 euros. S’hauria de reclamar als càrrecs públics, i ho podria dir la 
moció, que renunciessin a percebe més d’una aportació econòmica amb càrrec als 
fons públics, ja que actualment n’hi ha que cobren de diferents fonts públiques, i 
per diferents conceptes. 

Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la proposta, en solidaritat amb els 
treballadors. Atesa la situació, la reducció ha d’afectar també als càrrecs electes, 
però el PSC no comparteix les retallades que porten a terme els governs de l’Estat i 
de la Generalitat que posen en risc la cohesió social. 

III. MOCIÓ BANDERA ESTELADA 

Es presenta la següent moció per part d’ERC, amb el suport de forces polítiques 
externes (Reagrupament Independentista i Solidaritat Catalana per la 
Independència): 
 
Catalunya viu un dels moments més decisius de la seva història recent. La crisi econòmica global que 
patim es veu agreujada per la crisi espanyola i que a més, de forma premeditada i planificada, espolia 
milers de milions d’euros que els ciutadans de Catalunya produeixen amb el seu esforç.  
 
Durant els últims anys el moviment independentista ha anat creixent. Ha anat ampliant-se i arribant a 
àmbits socials fins ara poc propicis a aquest objectiu. I Vilafranca ha estat un agent actiu en aquest 
creixement. Vilafranca, amb el suport d’aquest Ple Municipal, va organitzar el 13 de desembre del 
2009 una consulta per a la Independència en la qual una clara majoria va votar a favor de la llibertat 
nacional. A més, el passat 2011 també d’acord amb aquest Ple, Vilafranca es va adherir a l’Associació 
de Municipis per a la Independència. I també durant la Diada Nacional del 2008 es va penjar, també 
d’acord amb aquest Ple, l’estelada al balcó de l’Ajuntament per commemorar-ne el centenari.  
 
Els esdeveniments dels últims anys han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental en les 
relacions entre Catalunya i Espanya. Cal destacar el rebuig general a l’anul�lació per part d’un Tribunal 
Constitucional desacreditat i la gran manifestació de protesta contra la sentència del 10 de juliol de 
2010 que va esdevenir un clam per la independència. Aquest menyspreu general, així com la manca 
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continuada d’inversions en infraestructures, els atacs furibunds i constants contra la llengua catalana i 
la consciència cada vegada més extensa de l’espoli fiscal, han fet augmentar notablement el sentiment 
general favorable a la independència. 
 
Avui més que mai el projecte independentista creix i avança, com així ho mostren totes les enquestes 
recents que mostren un suport molt majoritari al Sí en un referèndum. Així, essent receptors dels 
acords presos per aquest Ajuntament a favor de les iniciatives per la Independència i recollint el 
sentiment i la voluntat de la ciutadania de Vilafranca i del país, proposem els següents,  
Acords:  
 
1. Que el consistori de la nostra ciutat s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la despengis fins a la 
independència”, per impulsar la col�locació de banderes estelades als balcons i edificis de la nostra 
ciutat. Que el consistori faci una crida a la ciutadania en el mateix sentit i que, com a iniciativa 
municipal, col�loqui també de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de 
Vilafranca, entre ells a la façana de l’edifici de l’Ajuntament de la ciutat. 
 
2. Que es pengi al balcó de l’Ajuntament una pancarta que mostri i reculli el suport d’aquest consistori 
a la independència amb el lema “Vilafranca per la Independència”. 
 
3. Que el consistori assumeixi el compromís de revisar per a l’any 2013 el protocol de l’acte 
institucional de l’Onze de Setembre, atesa l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a 
l’Associació de Municipis per la Independència, de manera que es faci visible la voluntat d’avançar cap 
a la plena sobirania del nostre poble. 
 
Defensa la moció Pep Quelart (ERC), qui afirma que s’ha de fer visible la nostra 
postura a favor de la independència del país. Hem d’estar al costat del poble i 
recolzar el projecte cap a la independència nacional tot penjant la bandera 
estelada, la qual sempre està associada al pacifisme i a la democràcia. 
 
En nom de CiU, Raimon Gusi presenta esmenes a la moció. Gusi destaca la 
importància del dia, en el qual el president Mas ha dit coses molt rellevants per al 
projecte en el si del Parlament. Les esmenes suprimeixen la proposta de pancarta a 
l’Ajuntament a favor de la Independència, i donen difusió i suport a l’estelada, però 
sense penjar-la a la Casa de la Vila. Gusi remarca que la bandera de les quatre 
barres (senyera) és la nacional de tots, i serà en el futur la de l’Estat propi català. 
Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur, i la bandera estelada l’han de 
fer servir els ciutadans i la societat civil, però a la Casa de la Vila ha d’onejar-hi la 
quatribarrada. 
 
Pep Quelart (ERC) com a ponent, accepta les esmenes de CiU, ja que considera 
necessari intentar la màxima unitat possible. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a aquest punt de l’ordre del dia, i al 9è 
relatiu a la independència de Catalunya. Som en una cruïlla històrica i ara mateix el 
Parlament de Catalunya està tractant aquestes matèries; a parer veu, seria 
preferible retirar aquests punts de l’ordre del dia i demanar discussió i acords 
amplis en el si del Parlament. La bandera votada pels ciutadans és la de quatre 
barres, i és la que ha d’onejar a l’Ajuntament; en tot cas, el símbol del nostre país 
no l’hauria de decidir l’Ajuntament. 
 
Montserrat Blasco (PP) rebutja la moció, perquè la bandera que ens uneix als 
catalans és la senyera, i no l’estelada. Recorda que l’Ajuntament no compleix la llei 
vigent sobre banderes en els edificis oficials. 
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Llorenç Casanova (CUP) afirma que la moció no diu quina ha de ser la bandera 
oficial. La bandera oficial és la senyera, però això no treu que durat el procés i com 
a símbol reivindicatiu s’empri l’estelada, també a l’Ajuntament. La moció aposta per 
fer costat al poble, i per l’emancipació nacional, i l’estelada és un símbol 
reivindicatiu i de lluita. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) aposta com Villarroya per deixar la moció sobre la 
taula, diu que desconeixia l’esmena de CiU i que a partir d’aquesta esmena es 
podria treballar amb més temps un text més unitari. Sobre els símbols ha de 
decidir el Parlament de Catalunya, especialment ara que el president Artur Mas 
acaba d’anunciar eleccions anticipades. Zaballa recorda que fa pocs dies el 
pregoner de l’Onze de Setembre en aquest saló, Salvador Cardús (de tarannà 
independentista) apostava per sumar esforços, garantir la cohesió social i fer una 
construcció nacional tranquil�la i sense estridències. La moció, en el seu text 
original presentat per ERC, divideix i exclou. 
 
Pep Quelart (ERC) manifesta que s’ha de tenir sensibilitat cap al poble, i tenir 
present la gran manifestació celebrada a Barcelona l’Onze de Setembre, en la qual 
moltíssima gent apostava clarament per la independència. La minoria no es pot 
imposar a la majoria, i l’independentisme sempre ha estat un moviment constructiu 
i que treballa en positiu. És curiós que el PP parla de legalitat, i en canvi incompleix 
l’Estatut de Catalunya (Llei orgànica de l’Estat) i no paga a Catalunya allò que 
l’Estatut preveu. 
 
Josep Ramon (PP) recorda que una sentència del Tribunal Constitucional diu que la 
disposició addicional de l’Estatut que preveu certes aportacions econòmiques per a 
Catalunya no és vinculant, i ara amb la crisi el pagament no és possible. El govern 
de Rajoy està fent tot el possible per evitar la fallida de la Generalitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el PSC i ICV volen remetre el debat al 
Parlament, però el debat també s’ha de fer al carrer i als ajuntaments, sens 
perjudici que acabi decidint finalment el Parlament. La moció no genera crispació,  
sinó que qui crispa és el govern del PP exigint que a l’Ajuntament onegi també la 
bandera espanyola. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) admet que hi ha malestar social, i que Catalunya 
és maltractada, la qual cosa s’ha de solucionar. La moció però juga amb els 
símbols, i hem d’entendre que els regidors estem a l’Ajuntament no com a simples 
ciutadans, sinó com a persones responsables i elegides pel poble. Qui exclou no és 
l’independentisme, sinó el símbol (estelada) que es pretén imposar. Hi haurà 
d’haver un referèndum, i el poble dirà el que pensa. 
 
L’alcalde Pere Regull remarca que la moció no estableix quina ha de ser la bandera 
del país. D’acord amb l’esmena acceptada, es recolzarà la campanya de l’estelada, 
però aquesta no onejarà a la Casa de la Vila, ja que aquesta és la casa de tots, i en 
el seu si hi ha d’onejar la bandera oficial de les quatre barres. 
 
Finalment es vota la moció amb les esmenes incorporades, amb el text següent: 
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Catalunya viu un dels moments més decisius de la seva història recent. La crisi 
econòmica global que patim es veu agreujada per la crisi espanyola i que a més, de 
forma premeditada i planificada, espolia milers de milions d’euros que els ciutadans 
de Catalunya produeixen amb el seu esforç.  
 
Durant els últims anys el moviment independentista ha anat creixent. Ha anat 
ampliant-se i arribant a àmbits socials fins ara poc propicis a aquest objectiu. I 
Vilafranca ha estat un agent actiu en aquest creixement. Vilafranca, amb el suport 
d’aquest Ple Municipal, va organitzar el 13 de desembre del 2009 una consulta per 
a la Independència en la qual una clara majoria va votar a favor de la llibertat 
nacional. A més, el passat 2011 també d’acord amb aquest Ple, Vilafranca es va 
adherir a l’Associació de Municipis per a la Independència. I també durant la Diada 
Nacional del 2008 es va penjar, també d’acord amb aquest Ple, l’estelada al balcó 
de l’Ajuntament per commemorar-ne el centenari.  
 
Els esdeveniments dels últims anys han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi 
fonamental en les relacions entre Catalunya i Espanya. Cal destacar el rebuig 
general a l’anul�lació per part d’un Tribunal Constitucional desacreditat i la gran 
manifestació de protesta contra la sentència del 10 de juliol de 2010 que va 
esdevenir un clam per la independència. Aquest menyspreu general, així com la 
manca continuada d’inversions en infraestructures, els atacs furibunds i constants 
contra la llengua catalana i la consciència cada vegada més extensa de l’espoli 
fiscal, han fet augmentar notablement el sentiment general favorable a la 
independència. 
 
Avui més que mai el projecte independentista creix i avança, com així ho mostren 
totes les enquestes recents que mostren un suport molt majoritari al Sí en un 
referèndum. Així, essent receptors dels acords presos per aquest Ajuntament a 
favor de les iniciatives per la Independència i recollint el sentiment i la voluntat de 
la ciutadania de Vilafranca i del país, proposem els següents Acords:  
 
1. Que el consistori de la nostra ciutat s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la 
despengis fins a la independència”, per impulsar la col�locació de banderes 
estelades als balcons i edificis de la nostra ciutat. Que el consistori faci una crida a 
la ciutadania en el mateix sentit i que, com a iniciativa municipal, col�loqui també 
de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de Vilafranca, 
entre ells en un lloc públic, específic i emblemàtic de la nostra vila. 
  
2. Que el consistori assumeixi el compromís de revisar per a l’any 2013 el protocol 
de l’acte institucional de l’Onze de Setembre, atesa l’adhesió de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès a l’Associació de Municipis per la Independència, de manera 
que es faci visible la voluntat d’avançar cap a la plena sobirania del nostre poble. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 13 vots a favor (ERC, CiU, CUP i ICV-EUiA) i 7 en 
contra (grups Socialista i del PP). 
 
IV. MOCIÓ PREU DE L’AIGUA 

Es presenta la següent moció per part del grup Socialista: 
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El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% de la 
tarifa del subministrament d’aigua en alta.  

A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la seva 
oposició a aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 per cent 
pels consumidors 

El termini atorgat als municipis afectats per presentar al�legacions a la pujada 
coincidia tot just amb el mes d’agost, mes durant el qual l’activitat de les 
administracions es veu notablement reduïda, per la qual cosa també es va demanar 
ampliar el termini per poder preparar i presentar la documentació pertinent dins el 
termini estipulat.  

Aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors com la pujada del 
preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un increment del cànon 
des d’aquest mes de setembre.  

Per tot això, considerem que aquestes polítiques estan abocant els ajuntaments 
catalans al col�lapse financer, amb un notable encariment dels serveis que donen i 
el corresponent augment de la pressió fiscal envers els seus ciutadans i ciutadanes. 

Per tot això, es proposen al ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els 
següents  

ACORDS: 

• Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre i 
dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de 
l’aigua en alta per l’elevat cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments 
com pel conjunt de la ciutadania. 

• Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts 
implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i 
valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment 
tarifari tenint en compte l’actual situació econòmica crítica i excepcional que 
vivim. 

• Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor (grups Socialista, de CiU, de la 
CUP, del PP i d’ERC) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 

Joan Tarrida (grup Socialista) constata que darrerament s’incrementa molt el preu 
de serveis bàsics com l’aigua, en detriment dels col�lectius més febles, alhora que 
es retallen serveis i s’apugen impostos. La política imperant amb els governs de 
dreta socialitza les pèrdues i privatitza els beneficis. A Catalunya s’ha aprovat un 
augment del preu de l’aigua en alta del 70%, increment que pot repercutir en un 
30% en la tarifa final que paguen els ciutadans, import que s’acumula a pujades 
anteriors de l’aigua i del cànon de l’aigua. D’altra banda, l’increment no reduirà el 
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dèficit de l’empresa pública ATLL, sinó que com sia que es vol privatitzar el servei 
els majors ingressos els farà seus l’empresa privada que el gestioni. 

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, perquè aquests grans increments no són 
acceptables. En altres llocs de l’Estat l’aigua és més barata, i la situació generada 
demostra una vegada més l’ofec econòmic que pateix Catalunya. 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra contrari a la privatització de l’aigua que 
promou el govern de Catalunya d’Artur Mas, i el seu grup ha presentat una moció al 
respecte que es debatrà en aquest mateix ple. No té sentit incrementar el preu de 
l’aigua i privatitzar el servei al mateix temps. El contracte programa de la 
Generalitat amb ATLL es va establir, però després el govern de CiU va deixar de 
pagar, i ara estem com estem (li replica l’alcalde Pere Regull que potser el govern 
de CiU no va pagar perquè quan va començar a governar va comprovar que el 
tripartit d’esquerres havia deixat buida la caixa). 

Montserrat Blasco (PP) recorda que l’Agència Catalana de l’Aigua pateix un dèficit 
brutal que va generar el govern tripartit d’esquerres a la Generalitat. 

Llorenç Casanova (CUP) dóna suport a la moció perquè parlem d’un increment 
exagerat que perjudica a les famílies. Un increment sobtat no és just, i cal establir 
tarifes progressives en funció de la renda. Xavier Navarro (CUP) sosté que amb la 
crisi molta gent no pot pagar, i els increments petits però acumulats poden no ser 
assumibles. 

Aureli Ruiz (CiU) afirma que CiU votarà a favor perquè la moció demana més temps 
per a parlar-ne i això, encara que no existeix gaire marge, sempre és positiu. El 
consell de l’ATLL ho va aprovar, i els municipis i la Mancomunitat ho van entendre. 
Aigües Ter Llobregat només ingressa la meitat del que gasta, i això és insostenible. 
A Vilafranca l’increment pot fer pujar la tarifa en un 15-20%, és a dir, en 1 o 2 
euros mensuals de mitjana, la qual cosa tampoc no sembla del tot 
desproporcionada. 

V. MOCIÓ SOBRE ESCOLA INCLUSIVA 

 
Es presenta la moció del grup Socialista, encapçalada també finalment per ERC, 
següent: 
 
La inclusió escolar dels alumnes amb discapacitat en el sistema general d’educació 
és un dret definit per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb discapacitat 
aprovada per l’Assemblea General de l’ONU en sessió Plenària de 13 de desembre 
de 2006 i ratificada pel Govern de l’Estat. Aquesta Convenció va entrar en vigor el 
maig de 2008 i ha estat ratificada per més de 100 països. 
 
També, segons, el Moviment Internacional sobre Una educació per a tothom i 
diversos organismes internacionals (UNESCO, Agència Europea pel 
desenvolupament de l’atenció a les necessitats educatives especials,entre d’altres) 
es un dels indicadors sensible del grau de qualitat i d’eficiència del conjunt del 
sistema educatiu. 
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Malgrat tot això, en  la Resolució de 19 de Juny del 2012, per la qual s’aprova el 
document per a l’organització i funcionament de les escoles i dels Centres 
d’Educació Especial (CEE) i les instruccions de recollida de dades a efectes 
estadístics, pel curs 2012/2013: 
 

• Quasi no es fa esment al concepte d’escola inclusiva ni als principis del model 
d’Escola Inclusiva. 

• Es produeixen canvis en la definició de les USEE (Unitats de suport a 
l’Educació Especial) i s’incrementa el nombre d’alumnes atesos.  

• Es suprimeix el punt que fa referència a la coordinació entre primària i 
secundària, coordinació que pretenia garantir una adequada transició dels 
alumnes de les escoles als instituts. 

 
L’escolarització d’alumnat amb discapacitats més significatives a l’escola ordinària  
podria deixar de ser una realitat, davant la reducció del concert educatiu d’alguns 
CEE que desenvolupen serveis i programes de suport a l’escolarització d’alumnes 
amb discapacitat als centres ordinaris, regulat mitjançant l’Ordre EDU/ 3233/2010. 
 
El Pla d’acció 2008/2015 “Aprendre junts per viure junts” té com a objectiu avançar 
en l’escolarització d’alumnat amb  discapacitat  en centres ordinaris juntament amb 
la resta d’alumnes, de manera que, aquests primers  puguin desenvolupar al 
màxim les seves capacitats mitjançant la relació diària  amb els companys. 
 
No es visualitza prou aquest pla d’acció en les instruccions pel proper curs i es 
manté com a referent normatiu el decret 299/1997, produint una regressió en el 
conjunt del sistema educatiu ja que el Model d’educació inclusiva és bo per a tot 
l’alumnat tal i com s’explicita clarament en la llei  d’educació: “L’atenció educativa 
de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva”. Aquest model és un 
dels eixos per la millora de la qualitat i la lluita contra el fracàs escolar de tot 
l’alumnat.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa l’aprovació dels següents acords: 
 
1.-Demanar al Departament d’Ensenyament que:  

- presenti públicament una definició clara de les línies estratègiques del 
model educatiu que es pretén.. 
 - defensi, d’acord amb el model d’escola inclusiva, l’atenció a la diversitat, 
basada en el principi d’inclusió i igualtat d’oportunitats. 
 - es visualitzi el model de  l’escola inclusiva mantenint els recursos i serveis 
que s’estaven aplicant fins ara per garantir una educació de qualitat. 
 
2.-Donar suport a les entitats promotores del Manifest per la Defensa de l’Escola 
Inclusiva, un model d’escola per a tothom: COCARMI, Confederació ECOM 
Catalunya, Down Catalunya, Facultat de Psicologia, Ciències  de l’Educació i de 
l’Esport Blanquerna, FaPac, FECAFAMM, FEPCCAT, Grup DINCAT, Confederació 
d’Associacions Empresarials del Tercer Sector Social, Plataforma Ciutadana per una 
Escola Inclusiva a Catalunya, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.  
 
3.- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  signi el manifest adjunt i en faci 
difusió publica. 
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Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Quima Ricart (grup Socialista) afirma que la moció aposta per l’escola inclusiva com 
a model d’escola de qualitat. Hi ha alumnes discapacitats amb necessitats especials 
que s’han d’atendre correctament, i cal donar suport al Manifest. No es poden 
permetre passos enrere en els serveis a les persones, cal dotar les escoles de 
mitjans i tenir present que invertir en educació és invertir en futur. Les mesures del 
govern de la Generalitat, amb vista al nou curs escolar, suposen un retrocés, i les 
retallades en l’ensenyament s’han de combatre. Potser no ens podem permetre que 
els recursos creixin, però sí mantenir-los. 
 
Pep Quelart (ERC) demana d’encapçalar la moció. L’educació és essencial per al 
nostre futur, i en aquesta matèria el govern municipal no acaba d’aixecar el cap. 
Cal reclamar els recursos mínims adients. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la moció tracta d’assumptes que no són de 
la competència directa municipal, però s’hi troben relacionats. Cal garantir el dret a 
l’educació, i fer les demandes adients a la Generalitat a favor d’una escola inclusiva. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la discriminació i a favor de l’escola 
inclusiva, i dóna suport a la moció. Cal una discussió al Parlament, i mantenir els 
mitjans al servei de l’educació. 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa l’escola inclusiva. És una moció Manifest que mereix 
el suport de la CUP; a banda de fer Manifestos, hem de destinar a l’educació diners 
i recursos. 
 
Ramona Suriol (CiU) dóna suport a la moció. Cal un món més just i equitatiu, i una 
escola inclusiva. 
 

VI. MOCIÓ SERVEI DE VETLLADOR ALS MENJADORS ESCOLARS 

Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista i d’ICV-EUiA, i que 
encapçala finalment també ERC: 

 
D’acord amb la Convenció per a la defensa dels drets humans de les persones amb 
discapacitat (ONU), ratificat pel parlament espanyol el 3 de Maig del 2008, el Pla 
d’Acció d’Educació “Aprendre junts per viure junts” 2008-2015, la nova Llei 
d’Educació de Catalunya (LEC 2009) que regeix el sistema educatiu pel principi 
rector de la inclusió escolar i la cohesió social i per tal d’evitar que cap infant 
quedés exclòs dels serveis escolars, l'Ajuntament de Vilafranca desenvolupa des del 
curs 2008-2009 un programa de vetlladors en horari de menjador escolar per als 
alumnes amb necessitats educatives especials que, d'una altra manera, no podrien 
utilitzar aquest servei. Es tracta d'infants que, per les seves característiques, tenen 
una persona de suport assignada pel Departament d'Educació de la Generalitat  en 
l'horari lectiu, és a dir, que no inclou l'horari de migdia.  
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El conveni, es va signar  amb 7 centres educatius de Vilafranca,  i ha permès que 
les  escoles hagin tingut  una persona de suport durant l'horari de migdia amb un 
total de 20 alumnes aproximadament  que se n’han  beneficiat, al llarg d’aquests 
cursos. 

En una reunió convocada per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament el 21 d’agost,  
sense ordre del dia, es comunicava a les AMPES de les escoles de Vilafranca  que 
l'Ajuntament no pagaria els vetlladors de menjadors a partir d'aquest curs ja que, 
al ser un servei que es donava des de feia  pocs anys, s’ha considerat que era 
prescindible. 

Les alternatives que va proposar, augmentar el preu dels àpats de tots els que 
utilitzen el servei de menjador o utilitzar els romanents de tresoreria de les AMPES 
o escoles, no creiem que siguin viables ni justes. Les raons són diferents: els preus 
per aquest curs ja han estat aprovats, no és pot superar el màxim que la 
Generalitat ha fixat i, pel que fa als romanents, ni totes les escoles ni AMPES en 
tenen i, si en tenen, la serva gestió correspon a aquestes entitats. 

Des de la regidoria, en tot cas, no es va establir un procés de diàleg previ posant 
damunt la taula, a pocs dies de començar el curs i a pocs dies de la Festa Major, un 
tema complex. 

Des dels Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA, considerem que l’atenció a la 
diversitat és prioritària ja des de l’entorn escolar i comunitat educativa, per 
construir una societat solidària i cohesionada socialment. Des de la 
corresponsabilització de les administracions públiques cal preservar la dignitat i 
drets dels menors amb discapacitat i promoure la seva participació plena i efectiva 
en societat, en igualtat de condicions, perquè no en siguin exclosos, per tant, no es 
pot renunciar a un servei tan bàsic com aquest. Un servei que permet la conciliació 
laboral per a moltes famílies i que possibilitat l’accés al servei de menjador als 
infants amb  necessitats educatives especials i, per tant, evita el greuge comparatiu 
vers altres infants. En el context econòmic actual és comprensible racionalitzar les 
partides pressupostàries, però, cal prioritzar aquells programes que asseguren la 
cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a tots. 

Considerem que la decisió s’ha pres de manera unilateral i una decisió com 
aquesta, que afecta directament a la qualitat de vida de les famílies  amb infants 
amb NEE (necessitats educatives especials) i a la resta infants, s’ha de prendre 
amb més consens i diàleg entre els diferents agents implicats: famílies, directors, 
AMPES i grups municipals.   

Per tot això, els Grups Municipals Socialista i d’ICV-EUiA proposen al ple de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès els següents acords  

• Instar a la regidoria d’educació a mantenir la subvenció pel servei de 
vetllador de menjador. Les escoles i les famílies  estan ajustant al màxim els 
seus ingressos i no poden assumir els 5000€ anuals que costa el servei de 
vetlladores de menjador per centre educatiu.  

• Demanar a l’Ajuntament de Vilafranca  que es prioritzi l’atenció a les 
persones i als infants. L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la 
protecció dels drets dels infants amb discapacitats, d’acord amb les 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

normatives legals esmentades, ja que com administració municipal és 
imprescindible la seva implicació i ha de contribuir al desenvolupament de la 
cohesió social de tots els ciutadans del seu municipi. Donant resposta a les 
discriminacions que es puguin produir per raó de discapacitat.  

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el govern municipal de CiU no ha 
treballat bé aquest assumpte, convocant una reunió en ple agost i sense ordre del 
dia. Existeix des de fa anys un model de servei de vetlladors a les escoles, i no es 
poden fer canvis de relleu sense el necessari debat pressupostari i contactes amb 
els grups municipals. L’Ajuntament va tenir una reunió amb les AMPA, però no amb 
la direcció de les escoles, i s’han creat dubtes i inseguretats. Les famílies amb nens 
i nenes amb discapacitats estan ara mateix a precari, i cal confirmar la dotació 
municipal (5.000 euros per escola). 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa palesa la seva preocupació pel fet que el govern 
municipal de CiU s’hagi plantejat retirar l’aportació a les escoles i reduir el servei. 
Malgrat la crisi, cal trobar fórmules viables de manteniment del servei. 

Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i vol encapçalar-la. 

Montserrat Blasco (PP) afirma que aquest és un servei que no vol prestar la 
Generalitat i que assumeix l’Ajuntament, i que no es pot suprimir d’aquesta 
manera. Cal reclamar que la Generalitat se’n faci càrrec. Mentrestant, s’ha de 
prestar el servei, i no són acceptables excuses. 

Xavier Navarro (CUP) recorda que els vetlladors donen suport als nens discapacitats 
en horari de menjador. Les AMPA’s no han de gestionar ni fer aportacions 
econòmiques. El servei és necessari i s’ha de prestar, i hem de demanar a la 
Generalitat que l’assumeixi. Afirma que el menjador, en gran mesura, forma part 
de l’horari lectiu, que no es poden demanar diners als pares i mares a través de les 
AMPA’s i que en el proper pressupost municipal hem de fer viable la partida adient. 

Ramona Suriol (CiU) afirma que no coneix altres ajuntaments a la zona que es facin 
càrrec del servei. La Generalitat facilita vetlladors en horari escolar, però el 
menjador no és horari escolar ni obligatori (a Vilafranca s’hi queda un 50% de 
l’alumnat). En els mes d’agost ella es va reunir amb les AMPAS’s i va justificar que 
no hi havia recursos, tot demanant que elles assumissin la gestió. No hi van haver 
negatives, malgrat que es va afirmar que era tard, i es van plantejar diferents 
alternatives. CiU no diu no a les famílies, i les que realment necessitin el vetllador 
al menjador tindran suport municipal. 

Francisco Romero (grup Socialista) destaca les polítiques educatives de 
l’Ajuntament de Vilafranca durant molts anys, les quals aporten un balanç 
francament positiu. Però des de l’entrada al govern de CiU no és el primer cop que 
assumptes educatius han de merèixer l’atenció del ple (Organisme Torras i Bages, 
llars d’infants, consell escolar municipal, etc.). Cal un diàleg sincer, en el marc del 
pressupost i altres, en aquestes matèries. 

 

VII. MOCIÓ POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL 
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Es presenta la següent moció de la CUP: 

Segons un informe oficial de l’IDESCAT, l’Índex de Pobresa a Catalunya era l’any 2010 de quasi el 
20%, (l’any 2005 era del 17%) sent els infants menors de 16 anys i la gent gran major de 65 anys els 
més afectats, especialment en el cas de les dones. Amb tota probabilitat, donada la 
situació sociopolítica i econòmica actual, aquest índex s’ha superat i la pobresa pot arribar a afectar 
una quarta part de la població del territori. Hem de suposar, doncs, que a Vilafranca es donen uns 
percentatges similars als del conjunt de Catalunya. 

Cada cop són més les persones i famílies que no poden fer front a despeses bàsiques com la llum, el 
gas, l’aigua, la correcta i equilibrada alimentació, l’accés als medicaments, a la sanitat, a un 
habitatge on aixoplugar-se, a realitzar la compra de llibres escolars, la compra de bolquers, el material 
escolar, etc...Tot això, provocat per la priorització del pagament d’un deute al sistema financer privat, 
pel rescat als bancs i per satisfer la fam dels mercats financers extorcionadors i sense el mínim 
escrúpol. 
 
En definitiva, les diferents administracions i governs no estan fent les accions oportunes per a les 
quals la ciutadania vota cada quatre anys: vetllar pel benestar social dels veïns i veïnes. 
 
Podem afegir altres qüestions que accentuen aquesta pobresa i la fractura social, com la manca 
d’ingressos regulars produït per la manca de treball i la precarietat laboral, les hipoteques, l’increment 
de l’IVA, la pèrdua constant de poder adquisitiu i l’encariment dels productes bàsics, les retallades en 
les prestacions socials i d’atur... 
 
Des de la CUP, entenem que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té l’OBLIGACIÓ de vetllar per a 
garantir aquests drets bàsics de les persones. En aquest context, ja no serveixen les declaracions 
d’intencions ni les voluntats inconcretes, sinó que calen accions específiques i urgents. Per assolir 
aquests objectius, disposem d’una eina que ens dóna la capacitat de decidir i prioritzar l’acció política 
de govern, el pressupost municipal. 
 
Som conscients que els treballadors i treballadores dels serveis socials de Vilafranca fan tota la feina 
possible i més, tenint com a eina bàsica i límit, el pressupost del que disposen. 
 
Per a tot això, convençuts que el sentiment majoritari de la població és la defensa d’aquests drets tant 
bàsics especialment en un context advers com l’actual, la Candidatura d’Unitat Popular proposa al ple 
per a la seva aprovació els següents ACORDS: 
 
1- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet formalment a assegurar que: 
 
- Totes les llars de Vilafranca del Penedès disposaran d’aigua corrent, gas i llum en el seu domicili i en 
faran ús segons les seves necessitats. 
 
- Els infants d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys tindran garantits com a mínim 3 àpats al dia. 
Aquest àpats seran adequats i equilibrats nutricionalment.  
 
- Els nadons tindran garantits bolquers, llets de continuació i tots els elements 
considerats indispensables pel seu creixement i correcte dessenvolupament. Es garantirà que les 
mares que donen alletament, manitnguin el nivell nutricional que sigui necessari. 

- Els majors de 65 anys tindran garantit com a mínim 3 àpats al dia. Aquest àpats seran adequats i 
equilibrats nutricionalment.  
 
- Les persones amb malalties que disposin de receptes prescrita per un professional del Servei Català 
de la Salut, tindran assegurat l’accés a la medicació. 
 
- Totes les persones en edat escolar obligatòria disposaran dels llibres i del material escolar que el seu 
centre públic hagi considerat necessaris per al correcte seguiment del curs escolar. 
 
- Totes les persones en edat escolar hauran de realitzar les activitats que planifiquin el seu centre com 
a activitat curricular. 
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- Cap família o persona de Vilafranca podrà ser desnonada sense una alternativa d’habitatge de 
lloguer que oferirà l’Ajuntament (ja sigui propi o en col�laboració amb entitats financers i promotores 
que en aquest moment disposen d’uns 3.000 habitatges buits). El preu màxim de l’habitatge serà el 
20% dels ingressos nets de la família. 
 
- Totes les persones residents a Vilafranca del Penedès rebran una atenció mèdica 
primària indistintament que tinguin o no targeta sanitària. 
 
 
2.- Si l’actual liquiditat de l’Ajuntament de Vilafranca no permet assegurar aquests drets bàsics, 
l’Ajuntament negociarà amb les entitats financeres de les qual som deutores, una moratòria en el 
pagament del deute que aquest Ajuntament té amb aquestes entitats. 
 
- Si les entitats financeres es neguen a negociar aquest deute de forma favorable als interessos de 
l’Ajuntament de Vilafranca i la seva població, l’Ajuntament unilateralment deixarà de pagar el 
deute reconegut, en la mesura que li impedeixi acomplir amb el conjunt de compromisos aquí 
contrets. 
 
3.- Declarar objectiu principal i bàsic per l’Ajuntament de Vilafranca la consecució d’una Vila inclusiva, 
lliure d’exclussió social i pobresa. 

4.- Recollir els preceptes del punt 1 en una Carta dels Drets Socials Bàsics de Vilafranca del Penedès. 
 
5.- La regidoria de serveis socials, informarà mensualment dins la comissió informativa de serveis a 
les persones  del següent: 
 
- Nombre de sol�licituds d'atenció realitzades a serveis socials, separat per franges d'edat i sexe. 
- Nombre d'atencions fetes des de serveis socials separat per franges d'edat i sexe. 
- Nombre d'atencions no realitzades des de serveis socials separat per franges d'edat, sexe i motiu pel 
qual s'ha denegat l'atenció. 
- Dades sobre les llista d'espera tant per gent gran com per família 
 
6.- Traslladar aquesta moció a les administracions superiors (Consell Comarcal i Parlament de 
Catalunya) i entitats municipalistes (AMI, AMC, FMC) per a què la facin extensiva a tot el país. 

  
Xavier Navarro (CUP) afirma que el punt 5 de la moció és nou, i s’ha introduït a 
iniciativa del grup Socialista. La pobresa creix, i els més afectats són infants, gent 
gran i dones. A Vilafranca cada cop hi ha més persones que no poden fer front a les 
seves necessitats bàsiques (aliments, medicaments, llibres escolars, habitatge, 
etc). Els polítics hem de garantir els drets bàsics de les persones, en detriment si 
cal dels crèdits dels bancs. 
 
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. També fa costat a la moció Bernat 
Villarroya (ICV-EUiA), qui especifica que calen reunions de tots els grups i prioritzar 
de forma adient aquestes necessitats en els pressupostos municipals. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que des de Serveis Socials cap atendre aquests casos. 
Però la moció és poc concreta, i no sabem si la seva aplicació es pot pagar, perquè 
si tothom demana aquests “drets”, amb independència de la seva situació i 
circumstància, tindríem un gran problema. No podem dir sense matisos que tothom 
pot obtenir un habitatge pagant el 20% de la seva renda, ja que això segons el cas 
podria ser inviable i injust. L’equip de govern hauria de valorar econòmicament la 
moció, analitzar si és viable, i pensar que si deixem de pagar els crèdits bancaris no 
podrem accedir a nous crèdits. 
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Montserrat Arroyo (grup Socialista) afirma compartir l’esperit de la moció,  i ha 
suggerit el contingut del punt 5. 
 
Pere Regull (alcalde i CiU) afirma que la moció és positiva, però que s’han 
d’esmenar certs punts. Les mocions són legalment precs, però si s’aproven la idea 
és complir-les. No podem, per raons pressupostàries i altres, reconèixer les 
prestacions demanades com a drets, sinó treballar per aconseguir la satisfacció de 
les necessitats esmentades. La moció, tal com es planteja, no es podria acomplir. 
L’Ajuntament de Vilafranca dóna un gran exemple en Serveis Socials: ajuts escolars 
a 1000 famílies, acompanyament social, serveis socials modèlics, suport a 
desnonats i gestions, etc. Però s’han d’aprovar propostes viables d’acord amb el 
pressupost que s’ha de negociar, i no podem deixar de pagar els crèdits als bancs 
perquè no tindríem accés a cap més altre crèdit. Quant a la reunió mensual que 
proposa la moció a efectes informatius, cal garantir que la tasca de preparar la 
informació mensual no destorbi de forma important el treball diari dels serveis 
socials, i  per tant cal estar al parer de la Cap de Serveis Socials. 
 
Xavier Navarro (CUP), quant al punt 5, afirma que només es demana informació 
sobre el dia a dia, i que es tracta únicament d’atendre a qui realment ho necessita. 
Cal demanar als bancs una moratòria, i en darrer terme deixar de pagar. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que la moció s’ha d’aprovar, i que es 
tracta d’obtenir informació del govern sobre la realitat que vivim. Cal fer realitat 
allò que és possible i treballar conjuntament. 
 
L’alcalde Pere Regull (CiU) reitera que la moció s’ha de poder complir. A vilafranca 
des de Serveis Socials es fa ja una feina magnífica des de fa anys. Caldrà pactar els 
pressupostos, i entendre que els serveis socials s’han de dotar de recursos, però 
també invertir per a crear riquesa. 
 
Finalment són  acceptades les esmenes de CiU, i el text final que s’aprova per 
unanimitat és el següent: 
 
Segons un informe oficial de l’IDESCAT, l’Índex de Pobresa a Catalunya era l’any 
2010 de quasi el 20%, (l’any 2005 era del 17%) sent els infants menors de 16 anys 
i la gent gran major de 65 anys els més afectats, especialment en el cas de les 
dones. Amb tota probabilitat, donada la situació sociopolítica i econòmica actual, 
aquest índex s’ha superat i la pobresa pot arribar a afectar una quarta part de la 
població del territori. Hem de suposar, doncs, que a Vilafranca es donen uns 
percentatges similars als del conjunt de Catalunya. 

Cada cop són més les persones i famílies que no poden fer front a despeses 
bàsiques com la llum, el gas, l’aigua, la correcta i equilibrada alimentació, l’accés 
als medicaments, a la sanitat, a un habitatge on aixoplugar-se, a realitzar la 
compra de llibres escolars, la compra de bolquers, el material escolar, etc...Tot 
això, provocat per la priorització del pagament d’un deute al sistema financer 
privat, pel rescat als bancs i per satisfer la fam dels mercats financers 
extorcionadors i sense el mínim escrúpol. 
 
En definitiva, les diferents administracions i governs no estan fent les accions 
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oportunes per a les quals la ciutadania vota cada quatre anys: vetllar pel benestar 
social dels veïns i veïnes. 
 
Podem afegir altres qüestions que accentuen aquesta pobresa i la fractura social, 
com la manca d’ingressos regulars produït per la manca de treball i la precarietat 
laboral, les hipoteques, l’increment de l’IVA, la pèrdua constant de poder adquisitiu 
i l’encariment dels productes bàsics, les retallades en les prestacions socials i 
d’atur... 
 
Entenem que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té l’OBLIGACIÓ de vetllar per 
a garantir aquests drets bàsics de les persones. En aquest context, ja no serveixen 
les declaracions d’intencions ni les voluntats inconcretes, sinó que calen accions 
específiques i urgents. Per assolir aquests objectius, disposem d’una eina que ens 
dóna la capacitat de decidir i prioritzar l’acció política de govern, el pressupost 
municipal. 
 
Som conscients que els treballadors i treballadores dels serveis socials de Vilafranca 
fan tota la feina possible i més, tenint com a eina bàsica i límit, el pressupost del 
que disposen. 
 
Per a tot això, convençuts que el sentiment majoritari de la població és la defensa 
d’aquests drets tant bàsics especialment en un context advers com l’actual, es 
prenen els següents ACORDS: 
 
1- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet  a treballar per tal que: 
 
- Totes les llars de Vilafranca del Penedès disposaran d’aigua corrent, gas i llum en 
el seu domicili i en faran ús segons les seves necessitats. 

- Els infants d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys tindran garantits com a 
mínim 3 àpats al dia. Aquest àpats seran adequats i equilibrats nutricionalment.  
 
- Els nadons tindran garantits bolquers, llets de continuació i tots els elements 
considerats indispensables pel seu creixement i correcte dessenvolupament. Es 
garantirà que les mares que donen alletament, manitnguin el nivell nutricional que 
sigui necessari. 

- Els majors de 65 anys tindran garantit com a mínim 3 àpats al dia. Aquest àpats 
seran adequats i equilibrats nutricionalment. 

- Les persones amb malalties que disposin de receptes prescrita per 
un professional del Servei Català de la Salut, tindran assegurat l’accés a la 
medicació. 
 
- Totes les persones en edat escolar obligatòria disposaran dels llibres i del material 
escolar que el seu centre públic hagi considerat necessaris per al correcte 
seguiment del curs escolar. 

- Totes les persones en edat escolar hauran de realitzar les activitats que 
planifiquin el seu centre com a activitat curricular. 
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- Cap família o persona de Vilafranca podrà ser desnonada sense una alternativa 
d’habitatge de lloguer que oferirà l’Ajuntament (ja sigui propi o 
en col�laboració amb entitats financers i promotores que en aquest moment 
disposen d’uns 3.000 habitatges buits). El preu màxim de l’habitatge serà el 20% 
dels ingressos nets de la família. 

- Totes les persones residents a Vilafranca del Penedès rebran una atenció mèdica 
primària indistintament que tinguin o no targeta sanitària. 

2.- Si l’actual liquiditat de l’Ajuntament de Vilafranca no permet assegurar aquests 
drets bàsics, l’Ajuntament negociarà amb les entitats financeres de les qual som 
deutores, una moratòria en el pagament del deute que aquest Ajuntament té amb 
aquestes entitats. 

3.- Declarar objectiu principal i bàsic per l’Ajuntament de Vilafranca la consecució 
d’una Vila inclusiva, lliure d’exclusió social i pobresa. 

4.- Recollir els preceptes del punt 1 en una Carta dels Drets Socials Bàsics de 
Vilafranca del Penedès. 
 
5.- La regidoria de serveis socials, informarà mensualment dins la comissió 
informativa de serveis a les persones  del següent: 
- Nombre de sol�licituds d'atenció realitzades a serveis socials, separat per franges 
d'edat i sexe. 
- Nombre d'atencions fetes des de serveis socials separat per franges d'edat i sexe. 
- Nombre d'atencions no realitzades des de serveis socials separat per franges 
d'edat, sexe i motiu pel qual s'ha denegat l'atenció. 
- Dades sobre les llista d'espera tant per gent gran com per família. 
 
L’anterior informe mensual es condiciona a la seva viabilitat sense causar trastorns 
al servei, d’acord amb el parer de la Cap de Serveis Socials. Si hi hagués trastorn, 
es farà amb la periodicitat i format adients. 
 
6.- Traslladar aquesta moció a les administracions superiors (Consell Comarcal i 
Parlament de Catalunya) i entitats municipalistes (AMI, AMC, FMC) per a què la 
facin extensiva a tot el país. 

 VIII. MOCIÓ SOBRE XARXA D’AIGUA I PRIVATITZACIÓ 
 
Se sotmet al ple la següent moció del grup d’ICV-EUiA, la qual és encapçalada 
finalment també pels grups Socialista, de la CUP i d’ERC: 
 
Atès que els nostres grups municipals han tingut coneixement de l’Anunci del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (publicat al 
DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i al BOE del 4.08.2012) pel 
qual es fa pública la licitació d’un contracte de gestió de serveis públics en la 
modalitat de concessió per a la construcció, la millora, la gestió i l’explotació de les 
instal�lacions que constitueixen la xarxa de proveïment Ter – Llobregat, que 
comprenen el tractament, l’emmagatzematge i el transport de l’aigua. 
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Atès que en el Plec de Clàusules Administratives objecte de la licitació disposa entre 
els elements inclosos dins el perímetre del contracte s’hi troben les següents 
instal�lacions:  
 
“Conducció comarcal de Penedès-Garraf: des del dipòsit regulador de Masquefa, 
surt una canonada de fosa dúctil de 1.000 mm de diàmetre i 25 Km de longitud que 
porta l’aigua per gravetat fins el dipòsit del Garraf, al terme d’Olèrdola. A partir 
d’aquest punt, una altra canonada de diàmetre 700 mm i 10 Km de longitud, 
condueix l’aigua fins el dipòsit de la Costa, al terme de Sant Pere de Ribas.” 
 
Atès que les instal�lacions que es descriuen més amunt van ser finançades, al 50%, 
entre la Junta d’Aigües –després Agència Catalana de l’Aigua, ACA– i la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, en el ben entès que la participació de 
la Mancomunitat es va distribuir, proporcionalment, entre Vilafranca del Penedès i 
la resta de municipis mancomunats.  
 
Al respecte hi ha un primer Conveni, de 1992 entre la Junta d’Aigües de Catalunya, 
Aigües Ter Llobregat i la Mancomunitat; però, sobre tot, tres  Convenis entre 
Aigües Ter Llobregat i la Mancomunitat, de 30 de novembre de 1994 sobre el 
projecte de portada d’aigües del Llobregat, de 12 d’abril de 1996 sobre l’execució 
de les obres, i de 10 de desembre 1997 sobre la  prestació del servei.   
 
Doncs bé, de les clàusules primera, segona, cinquena, setena i divuitena, entre 
d’altres, d’aquest darrer Conveni es desprèn, sense lloc a dubtes que la 
Mancomunitat encomana a ATLL la prestació del servei d’abastament d’aigua en 
alta, per un termini de 15 anys –a comptar des de l’entrada en servei de les 
instal�lacions, prorrogables per tàcita reconducció per períodes successius de 10 
anys, per mitjà de la cessió, per part de la Mancomunitat a favor d’ATLL, de l’ús i 
explotació de les instal�lacions a títol gratuït; això en el ben entès que, 
transcorregut el termini de 15 anys o de les seves pròrrogues, les instal�lacions 
reverteixen, gratuïtament, en favor de  la Mancomunitat, amb les millores i 
accessions que haguessin guanyat i en condicions idònies per garantir la continuïtat 
de la prestació del servei. 
 
Atès que la Llei 4/1990, de 9 de març tenia previst la participació directa dels 
governs locals en el Consell d’Administració de l’Ens d’Abastament d’Aigua. Així, a 
la seva exposició de motius es diu de forma terminant que: “La competència dels 
municipis sobre  l'abastament  a  les   poblacions  és,  però,  inequívoca  i, per tant, 
cap intent   d'ordenació del sistema considerat no pot ignorar-la.[...] “es    disposa 
expressament la participació de les entitats locals   en   l'adopció   de  les  decisions  
relatives  al  sistema   d'abastament que afecten la competència de la Generalitat”. 
 
Atès que en els annexes de la mateixa llei de creació dels ens ATLL es contenia una 
primera relació dels béns i instal�lacions de subministrament d’aigua que 
s’adscrivien a la societat a efectes de la seva gestió entre els quals la conducció 
comarcal Penedès – Garraf, malgrat tractar-se d’instal�lacions de propietat 
municipal o de les societats municipals o mancomunitats d’abastament d’aigua. 
 
Atès que ni la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf ni l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès mai han renunciat a la titularitat dels seus béns integrats 
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dins la Xarxa ATLL sinó que abans de la Llei 10/2011 érem titulars d’aquells béns i 
després d’aquesta Llei, també. 
 
Atès que la dissolució d’ATLL no suposa altra cosa que els béns, terrenys, 
instal�lacions i serveis retornen a la disposició plena de cadascuna de les 
administracions titulars. ATLL només es titular d’aquells béns que ha adquirit amb 
els seus mitjans propis però mai dels béns que altres administracions han sufragat  
-en tot o en part- a càrrec dels seus pressupostos públics o dels béns i drets 
patrimonials que han adscrit al servei gestionat per ATLL .  
 
Atès que els articles 5, 11 i la Disposició Addicional Primera  de la Llei 4/1990 
reforça aquesta posició quan assenyalen que:  
 
“Resten afectats al servei públic de competència de la Generalitat els béns i les 
instal�lacions de titularitat pública que formen part de la xarxa bàsica d’abastament 
a què es refereix l’article 2.2. Aquests béns i aquestes instal�lacions s’adscriuen a 
l’Ens d’Abastament d’Aigua...” (Article 5)   
 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua és el titular de les obres i les instal�lacions que executi 
amb càrrec als seus recursos propis, i pot rebre l’adscripció d’altres per raó dels 
serveis que li correspon prestar”.  (Article 11) 
 
“L’Ens d’Abastament d’Aigua, comptant amb l’autorització de l’Administració 
Hidràulica pot negociar amb les entitats locals afectades, convenis de col�laboració 
dirigits a la incorporació d’aquestes entitats a l’abastament des de la xarxa bàsica. 
Així mateix l’Ens pot negociar amb les entitats locals qualsevol altra conveni 
relacionat amb les matèries de la seva competència”. (Disp. Add. Primera) 
 
Atès que aquesta posició es veu reforçada per la redacció de l’article 35.2 del 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre que aprova el Text Refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya quan diu que:  
 
“Les instal�lacions de la xarxa Ter-Llobregat enumerades a l’Annex 1 que hagin 
estat construïdes o siguin explotades en execució de contractes de gestió del servei 
públic d’abastament d’aigua, de concessions per a l’aprofitament del domini públic 
hidràulic o per qualsevol altra situació vinculada a la prestació del servei 
d’abastament de poblacions mantenen la titularitat actual” 
 
Així mateix l’article 38.1 del DL 3/2003 al seu article 38.1 manté que:  
 
“La Generalitat és la titular de les obres i instal�lacions que executi amb càrrec al 
seus recursos propis i que formin part de la Xarxa Ter-Llobregat, i pot rebre 
l’adscripció d’altres recursos per raó dels serveis que li correspongui prestar”. 
 
Atès que cap d’aquestes disposicions legals han estat derogades ni modificades per 
la llei 10/2011, de 29 de desembre que  ha disposat la dissolució de l’Ens 
d’Abastament d’Aigua, creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de 
l’abastament de l’aigua a l’Àrea de Barcelona, pel que quan la citada llei 10/2011 
disposa que els béns de ATLL queden adscrits al patrimoni de la Generalitat, sols ho 
pot fer-ho i pot afectar a aquells  béns, drets o participacions en el finançament i en 
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la titularitat que hagués fet directament la Generalitat, que hagués rebut en traspàs 
de l’administració de l’Estat, o que hagués executat o aportat l’Agència Catalana de 
l’Aigua o la mateixa empresa pública ATLL amb càrrec a fons propis.  
 
Atès que si la Generalitat pretén disposar com a propis (a efectes concessionals i 
per tant a efectes de percepció dels corresponents cànons) la totalitat dels béns i 
drets de titularitat municipal, entre ells els d’aquest ajuntament, valent-se de les 
disposicions de la llei 10/2011, de 29 de desembre de simplificació i millorament de 
la regulació, ens trobaríem en una situació d’expropiació per via  legal, que hauria 
de donar lloc al corresponent procediment expropiatori, amb  la corresponent 
indemnització als seus legítims titulars, conforme al previst en l’article 33.3 de la 
vigent Constitució espanyola, disposició que resultaria infringida cas que es volgués 
aplicar la llei 10/2011, de 29 de desembre  amb un sentit incautatori amb les greus 
conseqüències d’inconstitucionalitat que això suposa. 
 
Atès que aquesta denúncia d’inconstitucionalitat (per infracció del disposat en 
l’article 33, apartat 3 de la Constitució vigent) “3. Ningú podrà ser privat dels seus 
béns ni dels seus drets sinó per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, 
mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis 
disposin”  afecta de forma expressa al contingut de la Disposició de la llei 10/2011 
de 29 de desembre, que fa referència a la  Dissolució de l'Ens d'Abastament 
d'Aigua,  en la mesura en que es  vulgui interpretar per la Generalitat que quan 
s’afirma que pretén incorporar directament –per mandat legal- al patrimoni de 
l’administració de la Generalitat “... els béns que en la data d'entrada en vigor 
d'aquesta llei estiguin adscrits a l'Ens d'Abastament d'Aigua s'incorporen al 
patrimoni de la Generalitat i no se'n modifica la qualificació jurídica original.”  
 
Atès que la Llei de Contractes del Sector Públic en la seva redacció donada pel RDL 
3/2011 no permet al seu article 24.6 que béns de titularitat de l’Ajuntament i la 
Mancomunitat siguin objecte de gestió indirecte com es pretén mitjançant l’anunci 
de licitació.  
 
Atès que l’únic argument que existeix és el de dir que l’actual règim d’explotació és 
inviable però enlloc es demostra aquesta afirmació. D’aquesta manera no figura 
com és obligat:  
 
a. L’explicació del Projecte Finance i les seves desviacions i quines són les 
circumstàncies que han provocat aquesta situació (conjunturals, estructurals, 
polític-administratives), o l’explicació de quines de les seves previsions no es 
podran complir.  
 
b. No s’ha fet cap estudi d’alternatives que justifiqui perquè, entre totes les 
possibles –com després s’argumentarà- finalment l’opció escollida IMPLÍCITAMENT 
és la de desprendre’s de la gestió directa per passar a la gestió indirecta per 
concessió de l’explotació a una empresa privada durant 50 anys, ni perquè aquesta 
opció  ha de ser més avantatjosa que d’altres possibles i més desitjables, com és 
mantenir la titularitat pública de la gestió del servei d’abastament en alta, quan –
com ja s’ha dit en la primera al�legació- no és veritat que la legislació d’aigües de 
Catalunya OBLIGUI a dita privatització. 
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c. La necessitat de justificar l’alternativa escollida i la anàlisis comparativa 
d’alternatives, en els diversos aspectes –no sols econòmics, sinó també socials i 
ambientals- és un requeriment tant de la  refosa de legislació reguladora dels 
contractes d’administracions públiques (citada) –article 8 i   132, sinó també de la 
llei catalana d’avaluació ambiental de plans i programes.  
 
Atès que de la lectura dels Plecs en resulten tot un seguit de conceptes que  el 
concessionari té dret a repercutir en la tarifa, però a més aquestes previsions són 
incomplertes i incorrectes tècnicament i econòmicament, el que farà que l’equilibri 
econòmic financer de la concessió no es pugui complir (amb les corresponents 
reclamacions indemnitzatòries o de major retribució per part de la concessionària) o 
que no es facin les inversions i millores necessàries. 
 
Atès que en el període de 50 anys de la concessió hi hauran inversions importants 
de reposició i millora. En aquest període previst de 50 anys, per acció del canvi 
climàtic i variable demogràfica, caldran recursos hídrics addicionals per fer efectiva 
la garantia de subministrament, en quantitat i qualitat, i depèn d’on vinguin 
aquests recursos (reutilització, recuperació d’aqüífers, noves ITAM’s, o 
transvasaments....) els costos seran superiors als previstos en el cronograma 
d’evolució de costos i tarifes. No hi ha marge per cobrir aquest, més que provables 
increment, i llavors el concessionari demanarà l’equilibri econòmic financer. 
 
Atès que tots aquests elements acabaran afectant directament als usuaris amb els 
augments de tarifes.  
 
Atès  que el contingut de l’objecte del contracte que se sotmet a licitació té 
importants incidències mediambientals i infringeix l’article 1 de la Llei catalana 
6/2009 de 28 d’abril. 
 
Atès que la licitació no fa cap referència i  passa totalment per alt, les implicacions 
ambientals, energètiques, climàtiques, socials, i no va acompanyat de la 
documentació requerida per la legislació d’avaluació ambiental de plans i 
programes. 
 
Atès que en cap cas es pot considerar que l’Avantprojecte D’EXPLOTACIÓ D’OBRES 
PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LES INSTAL�LACIONS QUE INTEGREN LA 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA TER-LLOBREGAT, que es va posar a informació 
pública,  complís  ni des del punt de vista “formal” (documents incorporats al 
expedient i tràmits d’informació i consulta seguir) ni des del punt de vista material 
o dels continguts, els requeriments per ser considerat com el corresponent Informe 
de Sostenibilitat ambiental, ni s’ha formulat la corresponent Memòria de 
sostenibilitat ambiental, que sustenti i justifiqui (des del punt de vista ambiental) 
els continguts dels Plecs de condicions tècniques, ni el plec de condicions 
administratives, ni el Projecte d’explotació ni el Reglament del Servei que es vol 
concessionar. 
 
Atès  que els continguts dels Plecs de condicions tècniques i administratives, obvien 
i contradiuen prescripcions legals i reglamentàries vigents a Catalunya en matèria 
de gestió d’aigües,  implementades en aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua 
Europea 60/2000 i desplegades en el Text refós de la llei d’aigües de Catalunya.  
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Atès que en les prescripcions tècniques i en concret en el Projecte d’explotació passen per 
alt les prescripcions del  PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE 
CATALUNYA, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, ratificat i avalat pel Govern 
de l’estat i presentat i validat per la Comissió Europea, en compliment de  LA DIRECTIVA 
MARC DE L’AIGUA.  
 
Atès que en els plecs no es respecta ni assumeix l’obligació de complir un Pla de cabals 
mínims de manteniment de les diverses conques fluvials de Catalunya, malgrat ser un pla ja 
confeccionat en aplicació del Pla de Gestió de les conques, sinó que al contrari, la necessitat 
de respectar aquests plans de gestió és contemplada en els plecs com una “excepció” o una 
“possibilitat futura”, que donaria lloc a compensacions al concessionari o a la revisió de 
tarifes.  
 
Atès que no es tenen en compte  ni  es respecten els Protocols d’explotació dels recursos de 
captació i producció d’aigua que van ser aprovats pel Consell d’administració de l’empresa 
ATLL i per l’Agència Catalana de l’Aigua,  i estan plenament vigents de forma que (de forma 
equivocada) els plecs de condicions tècniques i administratives, i en concret el Projecte 
d’explotació i el Reglament del servei, parteixen del supòsit de continuar captant 60 Hm3 
any des del Ter i 30 Hm3 any des del Llobregat, desautoritzant la dessaladora com a opció 
normal de captació de recursos hídrics,  per les diverses situacions i incompleix el pla de 
retorn de recursos hídrics a la conca del Ter. 
 
Atès que en el plec de condicions administratives i  econòmiques es preveu que els riscos 
econòmics derivats de situació de sequera, que afectin al marge d’explotació de la 
concessionària han de ser assumits a càrrec dels pressupostos de la generalitat o per 
revisar la retribució del concessionari, tot i que es diu de forma expressa que aquest risc no 
pot ser considerat causa de força major sinó que és una circumstància previsible i recurrent, 
amb un cicle de recurrència d’uns sis anys, aproximadament, pel que el lògic i legal és que 
aquestes eventualitats i els majors costos afegits s’haurien d’integrar en l’estudi econòmic i 
d’explotació.  
 
Atès que després de la convocatòria del concurs per a l’adjudicació, l’entitat ATLL ha 
adoptat acords de modificació de tarifes que modifiquen les circumstàncies econòmiques. En 
concret NOVES TARIFES, APROVADES PEL CONSELL D’ATLL PER 2012, La pujada de la tarifa 
mitjana actual d’ATLL ha estat de l’ordre d’un 70 %, amb el què ha passat de 0,38 /m3 a 
0,65 €/m3. 
 
Atès que aquesta circumstància econòmica és nova, en relació a l’estudi econòmic-financer 
que es va tenir en compte en la memòria justificativa de la necessitat de privatitzar el 
servei, que com ja s’ha dit en anteriors arguments, es refereix pràcticament de forma 
exclusiva a la inviabilitat econòmica de l’explotació amb les tarifes que estaven vigents en el 
moment d’adoptar-se l’acord de procedir a la privatització.  
 
Atès que els mateixos estudis econòmics  i el “Finance Project” amb el que va treballar 
l’empresa pública ATLL i que es diu que no es podía cumplir, contempla que amb poc més 
dels 0,70 €/m3 ATLL tira endavant, inclòs el retorn del deute, de forma que pràcticament ja 
s’ha assolit l’horitzó de sostenibilitat econòmica amb la nova tarifa de 0’70 €/m3 i no cal 
arribar a 0,85€/m3.  
 
Atès aquesta circumstància econòmica és nova  i molt rellevant en relació a l’estudi 
econòmic financer que es va tenir en compte en la memòria justificativa de la necessitat de 
privatitzar el servei i n’altera les condicions de la concurrència. 
 
Atès que com que no s’ha previst que ha d’existir un PLA SECTORIAL DE CABALS DE 
MANTENIMENT (PSCM de les CIC) FET PERÒ NO APROVAT OFICIALMENT (tal com mana la 
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directiva marc de l’aigua i el pla de gestió de les conques internes de Catalunya), això 
suposarà que quan s’aprovi, la concessionària podrà considerar-ho com un canvi de 
disposicions relatives al proveïment (i demanar revisió de la seva retribució) pels majors 
costos que suposi no disposar de cabals dels rius. 
 
Atès que la utilització de les ITAM’s sols es considera com un recurs extraordinari per raons 
de sequera i  s’estabeix un cost mínim d’explotació de 6 ME i tot el que superi aquest cost 
d’explotació serà assumit pels pressupostos de la Generalitat o per mitjà de millora en la 
retribució. 
 
Vista la moció aprovada per unanimitat per aquest plenari en data 27 de març de 2012, i 
vist que l’informe jurídic que es demanava en la mateixa, que ha encarregat Aigües de 
Vilafranca, i que ha estat emés en data 20 juliol de 2012 conclou, entre d’altres qüestions, 
les instal�lacions a les que es refereix  Avantprojecte d’obres per a la licitació del contracte 
administratiu de gestió i prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat 
com Conducció comarcal Penedès-Garraf són de titularitat de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf, i que qualsevol canvi en la gestió hauria  
 
És per tot el que s’ha dit que el Ple Municipal ACORDA: 
 
Primer.-  Refermar-se en la moció aprovada per unanimitat el 27 de març de 2012 en 
el sentit de defensar el caràcter públic de l’ens ATLL que abasta d’aigua el nostre municipi i 
de rebutjar l’apropiació improcedent del patrimoni dels ens locals del Penedès per part de la 
Generalitat amb intenció de transferir-ne la gestió a una empresa privada.  
 
Segon.-  Instar als Governs Municipals de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i de 
la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf a que d’acord amb els arguments exposats i 
per tal de defensar els interessos patrimonials d’aquest ajuntament, iniciï un 
REQUERIMENT PREVI efectuat d’acord amb l’article 44 del TRLCSP perquè es procedeixi a 
revocar l’anunci de licitació publicat al DOUE el dia 01.08.2012, al DOGC del dia 3.08.2012 i 
al BOE del 4.08.2012.  
 
Tercer.-  Traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, al Consell d’Administració d’ATLL, als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf i als 
ajuntaments que en formen part, als consells comarcals de la vegueria, a la Plataforma 
Aigua és Vida i a les entitats ambientalistes de la vila. 
 
Quart.-  Difondre l’adopció d’aquest acord per tots els mitjans municipals i pel servei 
de premsa de l’Ajuntament. 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que l’ATLL és l’empresa pública de la Generalitat que 
capta l’aigua i a través de canonades la porta a dipòsits municipals o supramunicipals. El 
caràcter públic de l’empresa és estratègic en termes de país, però les anomenades lleis 
“òmnibus” del govern de CiU en preveuen la privatizació, a la qual es va oposar el ple 
municipal a través d’una moció. La Generalitat pretén també privatitzar una canonada al 
Penedès (com succeeix en altres indrets) que no és seva, sinó de la Mancomunitat i dels 
ajuntaments. Celebra que ajuntaments i Mancomunitats hagin fet costat a les tesis d’ICV, i 
que hagin demanat que si es privatitza la xarxa es retorni al territori una part del cànon 
proporcional a la titularitat sobre les canonades. Si es privatitza hem de reclamar una part 
del cànon, però ens hem d’oposar a la privatització, perquè parlem d’un recurs estratègic i 
l’ATLL és sostenible, bo i mantenint el seu caràcter públic. 
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Pep Quelart (ERC) demana d’encapçalar la moció, ben plantejada. La Generalitzat privatitza 
un servei que ha de ser públic, i a més pretén fer negoci amb un recurs (canonada) que no 
li pertany. 
 
Josep Ramon (PP) demana que es reclamin a la Generalitat tots els drets possibles. També 
entén que l’ACA es troba en una situació d’inviabilitat econòmica, i que alguna cosa s’ha de fer. 
 
Llorenç Casanova (CUP) demana encapçalar la moció. La Generalitat, sense diàleg ni 
indemnització, expropia un recurs municipal. Certs recursos com l’aigua i els aeroports la 
Generalitat els vols privatitzar, i ens hi hem d’oposar, perquè es fomenta la concentració de 
la riquesa i l’amiguisme, en perjudici dels consumidors. 
 
Joan Tarrida (grup Socialista) vol encapçalar la moció, destaca que l’aigua és un servei bàsic 
i dóna suport a les tesis de Bernat Villarroya. Cal lluitar contra la privatització del servei. El 
Ministre d’Hisenda Montoro va declarar que s’apujava l’IVA perquè poca gent pagava 
impostos, i el ministre de Guindos era fins fa poc representant a Europa de Lehman 
Brothers, amb la qual cosa ja veiem quin és el tarannà del govern central del PP. 
 
Aureli Ruiz (CiU) agraeix a Bernat Villarroya l’àmplia i complexa feina feta, i destaca que 
s’han iniciat accions a través de la Mancomunitat. Ruiz diu que ha consultat el secretari de 
l’ajuntament, i s’han plantejat dubtes. El secretari Francesc Giralt afirma que el termini de 
quinze dies naturals per a interposar un recurs especial en matèria de contractació (si és 
aquesta l’acció que es vol esmentar en la moció) ja s’ha exhaurit, i que potser caldria 
interposar directament un recurs contenciós administratiu, en seu judicial, contra el procés 
de licitació. 
 
Aureli Ruiz afirma que la via jurídica del requeriment a què es refereix la moció no sembla 
legalment adequada, per la qual cosa caldria buscar una solució alternativa. Bernat 
Villarroya afegeix que no sap ara si som o no dins de termini, malgrat que creu recordar 
que el termini es va allargar a causa d'una errada de publicació de l'anunci; en tot cas, diu 
Villarroya, la moció argumenta àmpliament per què cal recórrer la licitació, i hem de buscar 
ara la via legal més adient per fer-ho. Finalment, l'alcalde afirma que, en tot cas, l'esperit 
de la moció és clar. 
 
IX. MOCIÓ PER LA INDEPENDÈNCIA 
 
Es presenta la següent moció per part d’ERC i CUP, amb el suport extern d’Assemblea 
Nacional Catalana, Reagrupament i Solidaritat  Catalana per la Independència: 
 
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i 
a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució 
d’un estat català lliure, independent, democràtic i social. 
 
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, la vila de Vilafranca del 
Penedès va expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 94,42% dels vots a favor amb una participació del 
22,10% dels vilafranquines i vilafranquins majors de 16 anys. Aquesta és la força que ens 
empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Vilafranca del Penedès 
com a territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació 
legalment aplicable, la legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma 
provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que, de tot pateixen 
els veïns i veïnes de Vilafranca del Penedès i per extensió el poble de Catalunya com a conseqüència de 
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la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, 
el 20% de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats 
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions 
d’euros per Catalunya i, localment, 89.142.857 euros anuals. És, doncs, davant 
d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels 
interessos col�lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos 
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves 
institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un 
Estat que es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix 
temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el 
govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de 
Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta 
conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit 
fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns 
recursos imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i 
dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es 
promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia 
local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis 
que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Vilafranca del Penedès, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta 
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les 
activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes 
treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en 
aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 
 
PRIMER. Declarar moralment Vilafranca del Penedès territori català lliure i sobirà. 
 
SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn 
en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 
2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els 
referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició 
cap al nou estat català. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per 
tal de: 
 
- Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana tradicional 
quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació definitiva en el marc de la nova 
constitució catalana. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
pública o acadèmica catalana. 
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- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 
per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió 
Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al 
nou estatus jurídic. 
 
QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat 
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels 
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda 
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament 
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració fiscal 
i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat internacional de 
l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el 
Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou Estat 
català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui una 
especial cura en que els drets de ciutadania i les prestacions socials quedin 
garantits pel conjunt de la població catalana, fent politiques actives en favor 
d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol tipus, afavorint la plena 
inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda, reclamem al Govern que 
assumeixi la plena competència sobre la regulació dels dies festius laborals, pel que 
fa al territori català. 
 
CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Vilafranca a totes aquelles 
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets 
nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de 
l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre 
suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les 
llibertats nacionals. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la 
resta de territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat 
i identitat com a poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal 
que la independència del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no 
signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat català 
tindrà entre els seus objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans. 
 
SETÈ. Des de la ciutat de Vilafranca, apel�lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 
especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
VUITÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència 
del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al Parlament 
Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya . 
 
D’acord amb el ROM, i prèvia petició, intervé en primer lloc Esther Ponsa, 
representant de l’Assemblea Nacional Catalana. Ponsa diu que es tracta d’una 
moció per la independència, opció majoritària tal com va quedar clar arran de la 
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gran manifestació popular de l’Onze de Setembre. Ara el poble català ha de decidir 
el seu futur, i avui el president de la Generalitat s’ha posat davant del procés. 
L’Ajuntament de Vilafranca forma part de l’AMI, i hem de fer un pas endavant cap 
al territori català lliure i sobirà. 
 
Pep Quelart (ERC) constata que estem vivint un moment històric, la qual cosa 
queda clara seguint el debat del Parlament d’avui mateix. Tenim un projecte 
integrador que rep cada dia més adhesions (enquestes, manifestació 11 de 
setembre...). Catalunya pateix asfíxia política (llengua, educació, Estatut, etc.) i 
econòmica (ni tan sols és possible un pacte fiscal), i cada cop més gent convergeix 
en el projecte. S’han de mantenir bones relacions amb tothom, però cadascú ha de 
manar a casa seva. Sense anar més lluny als vilafranquins pertànyer a l’Estat 
espanyol ens costa 89 milions d’euros anuals. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el conflicte es dóna entre el poble català i el 
govern central de Madrid, i no entre pobles. Cita al respecte tres autors: Joan 
Fuster (la política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres), José Martí (els 
drets no es demanen, sinó que s’arrenquen) i Erich Fromm (l’acte de desobediència 
com a acte de llibertat és el començament de la raó). Hi ha un clam 
independentista del poble català, per sobre dels polítics. Catalunya pateix 
amenaces, atacs a la llengua i a la llibertat, i és dubtós que calguin eleccions si al 
Parlament ja hi ha una majoria favorable al referèndum per la independència. Cal 
acceptar com a principi democràtic el dret a l’autodeterminació, i hem de treballar 
per la independència política, econòmica i social dels Països Catalans. Hem de 
treballar per la sobirania plena, agafar les regnes de la nostra llibertat i no 
simplement canviar Mariano Rajoy per Angela Merkel. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el procés serà dur i s’ha de fer 
seriosament. Cal un debat al Parlament amb amplis acords a favor del dret a decidir 
i a l’autodeterminació. El poble ha de dir el que pensa, i Villarroya individualment 
votaria a favor de la independència. Ell seria partidari de deixar la moció sobre la 
taula, i de veure què diu primer el Parlament. 
 
Josep Ramon  (PP) es mostra contrari a la moció. Catalunya té més autonomia que 
la majoria d’estats federats del món, i amb autonomia ha de continuar formant part 
d’Espanya. Plantejar el debat ara debilita les polítiques de lluita contra la crisi 
econòmica, i pot frenar inversions. A més, si mirem amb rigor les dades (balances 
fiscals publicades), no és tan clar que puguem parlar d’espoli fiscal ni de tracte 
radicalment injust de Catalunya. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que el PSC és partidari del dret a decidir de 
Catalunya, i que les relacions entre Catalunya i Espanya passen per moments 
difícils. Els governs d’Espanya i de Catalunya no han estat a l’alçada, ni ara ni 
abans. A parer seu, s’ha emprat la sensibilitat de la gent per tapar i amagar les 
polítiques que se segueixen des dels governs central i de la Generalitat contra el 
benestar de les persones i social. Hem de parlar de crisi, de retallades, de serveis 
públics... aquest és el veritable debat. Ara es convoquen eleccions, però portem a 
Catalunya dos anys d’acords CiU-PP, sense que s’hagi parlat en cap moment fins 
ara d’encaix amb Espanya. Hi la l’opció de mantenir l’estatus actual (no toca), la de 
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la independència (il�lusions i incerteses) i l’opció federal i plural que defensa el 
socialisme català, reformant la Constitució. 
 
Aureli Ruiz (CiU) recorda que fa anys que es parla d’independència i de dret a 
decidir. CiU es mostra a favor del dret a decidir i a l’autodeterminació. L’Onze de 
Setembre i la seva manifestació comporta un punt d’inflexió. Cal debat al 
Parlament, i els ajuntaments també hi hem de dir la nostra. Han passat moltes 
coses des que va tenir entrada la moció (Manifestació 11 de setembre, reunió Mas-
Rajoy, convocatòria d’eleccions, declaracions...). Ara se celebraran eleccions, els 
partits podran presentar opcions clares i els ciutadans es pronunciaran. La moció 
parla d’aspectes aliens a l’Ajuntament, i propis dels partits i del Parlament. Per 
aprovar la mocio, CiU demana mantenir els punts 1,2,5,7 i 8, i eliminar la resta. Si 
no s’accepta, CiU presenta una moció fora de l’ordre del dia i per urgència que ha 
preparat. 
 
Acceptada l’esmena per la ponència, el text sotmès a votació finalment és el 
següent: 
 
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus 
grups parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de 
forma unilateral i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la 
perspectiva de la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i 
social. 
 
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, la vila de 
Vilafranca del Penedès va expressar un sentiment molt majoritari de la seva 
població a favor de la independència de Catalunya, amb el 94,42% dels vots a favor 
amb una participació del 22,10% dels vilafranquines i vilafranquins majors de 16 
anys. Aquesta és la força que ens empeny a subscriure la present així com a 
declarar el municipi de Vilafranca del Penedès com a territori català lliure i, a 
l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la 
legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de Vilafranca del Penedès i, per extensió, de tot el poble 
de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a 
Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20% de la població es troba al 
llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill de 
desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, 
localment, 89.142.857 euros anuals. És, doncs, davant d’aquest context crític que 
viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col�lectius 
generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha 
demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma 
eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions 
financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que 
es  troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha 
incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de 
la Generalitat de Catalunya, causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya 
i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta conducta de 
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal 
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insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran 
grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i 
tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest 
presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 
seva cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i 
veïnes de Vilafranca del Penedès, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta 
situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de degradació de les 
activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes 
treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir la seva veu en 
aquests moments històrics que ens està tocant viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM: 
 
PRIMER. Declarar moralment Vilafranca del Penedès territori català lliure i sobirà. 
 
SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn 
en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre del 
2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els 
referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició 
cap al nou estat català. 
 
TERCER. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Vilafranca a totes aquelles 
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets 
nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de 
l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre 
suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les 
llibertats nacionals. 
 
QUART. Des de la ciutat de Vilafranca, apel�lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 
especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
CINQUÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al 
Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya . 
 

El text final que s’acaba de transcriure s’ha provat amb 13 vots a favor (ERC, CUP, 
CIU i ICV-EUiA) i 7 en contra (grups Socialista i del PP). 
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AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE ÀMBIT 
PENEDÈS 
 
Després de la convocatòria del ple, i per tant fora de l’ordre del dia, s’ha presentat 
una moció per part del grup d’ERC, encapçalada també  finalment per ICV-EUiA. 
 
La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, ha estat 
acceptada per assentiment. 
 
El text de la moció presentada és el següent: 
 
Atès que ja s’ha anunciat públicament en més d’una ocasió l’aprovació de l’Àmbit 
Penedès. 
 
Atès que el 14 de juliol de 2010 el Parlament va modificar per unanimitat la 
Llei de planificació territorial i la del Pla territorial general, amb l’objectiu de 
crear l’Àmbit de Planificació Territorial del Penedès.  
 
Atès que cal encara queden tràmits administratius per a la vigència definitiva del 
Decret que en regula el desplegament. 
 
Atès que fins que no es publiqui no es pot fixar definitivament l’àmbit de 
planificació territorial del Penedès ni es pot acordar la formulació del Pla territorial. 
  
És per tots aquests motius que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya proposa l’aprovació del següent acord: 
 
1.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès mostra el seu rebuig per la demora 
injustificable en la tramitació administrativa del Decret de l’Àmbit Penedès per part 
del Govern de Catalunya. 
 
2.- L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta enèrgicament i amb urgència a la 
finalització definitiva dels tràmits administratius per a la creació de l’Àmbit Penedès, 
fixant-ne els límits i impulsant la formulació del Pla territorial. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Pep Quelart (ERC) defensa la moció, i fa referència al retard sospitós sobte la 
matèria. Cal fer la darrera gestió i publicar la norma. 
 
L’alcalde Pere Regull (CiU) afirma que s’ha interessat per la qüestió, i que la 
Comissió Jurídica Assessora ja ha emès el dictamen demanat per les entitats 
municipalistes sobre la seva representació en les comissions. No ho pot garantir ell, 
és clar, però la Generalitat li ha assegurat que el Decret es publicarà molt aviat. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, amb 
el benentès que les qüestions no contestades en aquesta sessió seran respostes pel 
govern municipal per escrit. 
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A) La CUP ha formulat prèviament a la sessió, per escrit, les següents preguntes i 
precs: 
 
1) Quants usuaris/temporers han passat per l'OMT (punt d'acollida i d'informació)? 
I per l'alberg humanitari habilitat de Creu Roja? I pels diferents serveis de la 
campanya (servei d'atenció social, unió de pagesos, JARC, associació de viticultors).  
 
Contesta Maria Josep Tuyà que la campanya de la verema es va acabar el 21 de 
setembre, i que no disposa de totes les dades perquè fins al 8 de novembre no hi 
haurà una reunió de valoració. L’OMT ha atès 237 usuaris, i quan tinguem la resta 
de dades es podran facilitar. 
 
2) Si no s’ha acabat aquesta campanya, fins quin dia tenen previst que duri? 
 
Maria Josep Tuyà contesta que, tal com ha comentat, la campanya va acabar el 21 
de setembre. 
 
3)  Es demana com a prec cancel�lar el domini del web Ajvilafranca.es i 
redireccionar a vilafranca.cat.  
 
Contesta Aureli Ruiz que arran del prec s’ha fet algun canvi, de manera que els 
usuaris ja entren directament a vilafranca.cat. El domini ajvilafranca.es s’anirà 
eliminant, però transitòriament es manté per un problema tècnic de relació amb 
alguns enllaços antics. 
 
4) Necessitaríem una relació dels establiments que no compleixen Llei 20/1991, de 
25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques.  
 
Contesta Aureli Ruiz que s’intentarà donar la informació, però que presenta 
dificultats tècniques per manca de recursos. 
 
5) Voldríem un informe tècnic signat per un tècnic competent en matèria 
d'edificació, que acrediti plenament que l'adaptació completa de l’accés a alguns 
locals de Vilafranca resulta tècnicament inviable i que justifiqui que alguns 
establiments incompleixi la normativa d'accessibilitat. 
 
L’equip de govern contesta que l’informe es farà. 
 
6) En el ple extraordinari de juny de 2011, des de la CUP es va demanar que es 
fessin arribar totes les convocatòries i les actes dels diferents òrgans i consells en 
els qual no hi ha representats tots els grups municipals.  
En aquest sentit fem de nou un prec a l'equip de govern per a poder rebre la 
informació relativa a: 
 

- La fundació "Hospital Comarcal de Vilafranca' 

- La Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf 
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- Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (Hospital 
Comarca/) 

- Assemblea general i òrgans de l'entitat Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 

- Fundació privada "Montserrat Junyent i Parera" 

- Consorci per a la Normalització Lingüística i Centre Alt Penedès-Garraf. 

- El Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya. 

- Assemblea de l'associació AMTU (Agrupació de Municipis Titulars del 
Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona). 

- Associació ACEVIN 

- Associació INFORM (Institut per a la Formació de Joves vers 
l'Administració d'Empreses) i fundació privada INFORM 

- Associació ENTREM-HI (Associació per a la integració de persones amb 
dificultats socio-Iaborals). 

- Associació internacional de ciutats educadores (AlCE) 

- Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat 

- Consell General i al Comitè Executiu de l'Associació Pacte Industrial per 
a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

- Associació Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 

- Consorci LOCALRET. 

- Consell del Consorci de Comunicació Local. 

L’equip de govern manifesta que s’accepta el prec i que es complirà. 
 

7) Ens agradaria rebre la memòria i la valoració de la campanya que s’ha realitzat 
amb els veremadors en col�laboració de la Creu Roja. 
 
L’equip de govern contesta que trametrà la informació. 
 
B) El grup de la CUP formula verbalment les qüestions següents: 
 
8) A la Junta de Govern de 25 de juliol (punt 25) es va acordar signar un nou 
contracte amb SERCOM per a continuar el programa de TV “Solidària”, amb un 
pagament per avançat de 7000 euros i un altre de final pel mateix import. El 
programa no s’emet, i es pregunten les raons de la manca d’emissió. 
 
Contesta Aureli Ruiz que aquest acord correspon a la temporada anterior, i que les 
emissions ja van tenir lloc. Se signen els contractes un cop feta l’actuació i amb 
retard, perquè depenen d’una subvenció de la Diputació. 
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9) Fa uns mesos l’alcalde va dir que en breu s’informaria de les implicacions dels 
sectors privats en el projecte de l’ESCAVI, però per ara no ho ha fet. 
 
Afirma l’alcalde que ja es contestarà per escrit. 
 
10) En el Consell Escolar Municipal de 24 de setembre es van presentar unes dades 
no correctes, i avui s’han enviar dades rectificades, però sense especificar les 
necessitats educatives especials (NEE), i es pregunta si les dades del dia 24 sobre 
NEE eren les correctes. 
 
Contesta Ramona Suriol que les dades de matriculació eren incorrectes i s’han 
rectificat. Quant a les NEE, les dades les facilitaran els tècnics municipals aviat. 
 
C) Prèviament a la sessió, el grup Socialista ha plantejat per escrit les qüestions 
següents: 
 
11) Escola Municipal d’Art  Arsenal. A finals de juny,  dos regidors de l’equip de 
govern van mantenir una reunió amb el  claustre de l’escola per comentar el tema 
de la supressió de dues  famílies: Ceràmica i Revestiment. 
 
En aquesta reunió, l’equip directiu,  demana un calendari on es concretin  les 
actuacions per fer créixer i potenciar l'escola, amb tres punts cabdals: el futur de 
l’escola, l’edifici i la plantilla de professorat. 
 
Hi ha un compromís per part dels dos regidors  de fer una altra reunió el 10 de 
juliol.  Aquesta reunió, encara no s’ha convocat. 
 
Sí  s’han mantingut algunes reunions exclusivament per temes de  l’edifici amb el 
director. 
 
Donat que no s’ha  mantingut el compromís de fer la reunió amb tot el claustre, la 
nostra pregunta és: 
 
Quan està previst fer  la reunió amb l’escola  Municipal d’Art Arsenal, per tal de 
concretar el calendari d’actuacions per dinamitzar i potenciar l’escola? 
 
Contesta Aureli Ruiz que els dos regidors que s’esmenten eren Ramona Suriol i ell 
mateix. No es va acordar fixar cap data concreta per a una nova reunió, i no se sap 
quan aquesta es farà. La qüestió de fons és arribar a un acord sobre les partides 
del proper pressupost municipal destinades a l’Escola, per tal de saber el marc 
econòmic possible. 
 
12) El 8 de maig apareix una noticia a la premsa informant de la decisió de l’equip 
de govern de Vilafranca de no continuar impartint els cursos de  Ceràmica i 
Revestiment Mural que s’oferien a l’escola Arsenal. 
 
El GMS va demanar en roda de premsa la continuïtat d’aquests cursos i, 
conseqüentment, la  rectificació d’aquesta decisió. Des de l’alcaldia se’ns va 



 

Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat  

manifestar el compromís de rectificar la decisió presa anteriorment i se’ns comunicà 
l’acceptació  de nou de les dues famílies.   
 
En data 4 de juny alguns alumnes s’havien  preinscrit en aquests cursos. La 
preinscripció per als cicles esmentats encara estava oberta, tot i que a nosaltres,  la 
Regidora d’Educació aquella mateixa setmana  ens havia informat que els cursos 
s’havien tancat  amb molta anterioritat, per tant era impossible una rectificació. 
 
Donada aquesta disparitat de dades i per evitar malentesos, 
 
En quina data es va tancar  oficialment la matrícula dels cicles de Ceràmica i 
Revestiment Mural? 
 
Contesta Ramona Suriol que la data de tancament va ser el 31-3-2012. L’equip de 
govern, davant la situació econòmica existent, volia mantenir els cursos amb més 
demanda, i suprimir-ne alguns amb molt poca demanda. Es van demanar propostes 
en aquest escenari a l’equip directiu, però van haver-hi reticències i dubtes. 
Finalment, l’Ajuntament va haver de comunicar a la Generalitat els cicles que 
continuaven i els que no. 
 
13) Estat de conservació de la Rambla de la Girada. Alguns veïns després d’intentar  
posar-se en contacte amb l’Alcalde mitjançant l’adreça de  la  pàgina web  de 
l’Ajuntament, s’han posat en contacte amb el Grup Municipal  Socialista per 
comentar-nos el mal estat de conservació de la Rambla de la Girada.  
 
Els plataners de la Rambla estan fent malbé  el paviment de la Rambla, les 
llambordes  de les voreres estan aixecades  i a més a més  la canalla, jugant-hi  les 
acaba d’arrancar;  deixant una obra de només 12 anys en un estat força 
lamentable. 
 
Davant  d’aquesta  situació de manca de manteniment , agreujada per  l’incivisme, 
la  nostra pregunta és: 
 
-Quines actuacions té previstes l’Ajuntament per resoldre aquest greu problema? 
 
Josep Maria Martí afirma que s’estan estudiant solucions per a un problema que 
arrenca del moment de la urbanització de la Girada, ja que es va compactar massa 
la capa de sota els arbres, i aquests s’han estès horitzontalment. S’ha descartat 
tallar els arbres, i l’opció de trencar la capa, algunes arrels i posar-hi malla és molt 
cara. En aquests moments, s’estan fent unes proves, i veurem els resultats. 
 
14) Contaminació acústica a les terrasses de la Girada. Donat que l’Ajuntament ha 
de vetllar pel compliment estricte de les llicències dels establiments i  arran  de les 
instàncies presentades per nombrosos veïns de la Girada, respecte al soroll 
provocat per les terrasses d’oci del barri, la nostra pregunta és: 
 
-S’ha convocat una reunió per part de l’Ajuntament per donar resposta a les 
inquietuds del veïns, al respecte de l’incompliment de normes d’espai  i soroll de les 
terrasses? 
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- Quines són les actuacions que estan previstes al respecte? 
 
Contesta Aureli Ruiz que es farà una reunió amb l’associació de veïns i alguns 
veïns, i després una altra de més gran, i es contestaran les instàncies. S’han iniciat 
ja 6 expedients sancionadors (el problema important afecta només a dos 
establiments), la Policia actua, es fa mediació, seguiment dels permisos, revisió del 
Reglament de terrasses, etc. El problema és més gran en els sota-porxos, els quals 
són de propietat privada. 
 
D) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) planteja: 
 
15) Si, a banda del deute amagat amb l’empresa de serveis funeraris que avui s’ha 
tractat en el ple, existeixen altres casos similars possibles. 
 
Contesta Aureli Ruiz que creu que no n’hi ha. 
 
16) Malgrat que no és competència municipal, demana novament gestions per a 
l’obertura dels lavabos de l’estació de ferrocarril de Vilafranca. Continuen tancats i 
això genera molèsties. 
 
17) El govern municipal ha parlat de dignificar la plaça de la vila, referint-se a les 
diades castelleres que s’hi celebren. Pregunta quins criteris s’aplicaran, i si existeix 
un pla. 
 
18) Demana que des de Comunicació de l’Ajuntament, o des del càrrec de 
confiança d’alcaldia, es doni un cop de mà al VINSEUM en assumptes de 
comunicació. No pot ser que les persones que vulguin contactar amb VINSEUM per 
alguns temes especials hagin de trucar a un número 902 amb seu a Madrid. 
 
19) S’ha reduït la freqüència de neteja dels contenidors de residus existents a la via 
pública. Demana que s’atenguin les peticions de veïns, en el sentit que per evitar 
pudors molt molestes es mantingui la freqüència anteriors pel que fa a contenidors 
instal�lats a prop de bancs públics on la gent pot seure. 
 
E) Joan Tarrida (grup Socialista) formula les qüestions següents: 
 
20) Demana que es revisin uns jocs infantils del parc de la Pelegrina, en deficient 
estat. 
 
21) Recentment s’han fer obres a la plaça Pau Casals. Unes bústies s’han mogut de 
posició i és correcte, però estèticament hi ha defectes (materials, colors, etc.) que 
s’han de corregir. 
 
22) Demana disculpes al regidor Josep Ramon per si s’ha ofès, arran dels seus 
comentaris en aquest ple relatius a la política del PP i del govern Rajoy. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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El secretari,                                                Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                         Pere Regull i Riba 
 


