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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 14/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 1 de desembre de 2010 
Horari : de 20,10 a 23,12 hores  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del Ple els esborranys de les actes de les sessions plenàries de 26-
10-2010, 27-10-2010 i 3-11-2010. Aquestes actes s’han aprovat per assentiment. 
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I. MODIFICACIÓ POUM. ÚS COMERCIAL.  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atesa l’entrada en vigor del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels 
equipaments comercials, l’objecte del qual és, d’una banda, establir el marc jurídic al qual 
s’han d’adaptar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, mentre que, d’altra 
banda, regular l’ordenació dels equipaments comercials i simplificar-ne els procediments 
d’acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 
desembre, relativa als serveis en el mercat interior (altrament anomenada Directiva 
Bolkenstein).  

S’ha de tenir en compte que amb l’entrada en vigor d’aquest Decret llei resten 
derogats, entre altres, la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials, el Decret 
379/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el pla territorial sectorial d’equipaments 
comercials (PTSEC) i, en gran mesura, el POEC de Vilafranca del Penedès. També, en aquest 
sentit, el planejament urbanístic vigent i el que s’aprovi queden afectats per les determinacions 
d’aquest Decret Llei. 

El POUM vigent de Vilafranca del Penedès defineix i regula els usos comercials en tot 
el municipi, regulació que en molts aspectes no s’ajusta a les prescripcions del nou Decret Llei, 
ni a l’esperit de l’anomenada Directiva Bolkestein; és per això que es fa necessari modificar el 
POUM per tal d’ajustar-lo a la nova normativa amb la finalitat de millorar el mateix i 
d’harmonitzar-lo d’acord amb les noves legislacions sectorials en benefici de la seguretat 
jurídica dels ciutadans i ciutadanes, amb el que queda clarament justificada la necessitat de la 
iniciativa, la seva oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats. 

L’abast de la modificació es centra en els tres àmbits següents: 
- definició i regulació dels usos comercials admesos segons el POUM, recollits en el 
Títol 3: Disposicions comuns d’ordenació, de l’ús i condicions d’habitabilitat; 
- en les condicions d’ús de les zones 8, 9, 10 i 17 de sòl urbà consolidat recollides en 
el Títol 5: Regulació del sòl urbà; i 
- en les condicions d’ús dels sectors de sòl urbanitzable delimitat i no delimitat, d’ús 
industrial recollides en el Títol 6: Regulació del sòl urbanitzable. 

La concreta modificació de l’articulat de la normativa del POUM afectada es tracta 
abastament en la memòria explicativa de la present modificació puntual, redactada pels serveis 
tècnics municipals amb expressió dels redactats actuals i dels que es proposen.  

Ateses les previsions contingudes en l’article 96 i concordants del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, especialment 
referits a les modificacions de les figures de planejament urbanístic, 
 

S’ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar inicialment, tal com ha estat redactada pels serveis tècnics 

municipals, la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal vigent, referida 
als articles concrets que es troben afectats per l’entrada en vigor del nou Decret Llei 1/2009, de 
22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials, que es tracten abastament en la 
documentació que conforma l’expedient originat. 

SEGON.- Sotmetre l’expedient i la modificació al tràmit d’informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d’anuncis, en el BOP, en el 
DOGC,  en un diari general i en la premsa local o comarcal. Durant el període d’informació 
pública es demanaran els informes adients dels organismes amb competències sectorials que 
afectin l’expedient, especialment de la Direcció General de Comerç. 

TERCER. Si es formulen al·legacions, l’aprovació provisional correspondrà al ple 
municipal. Si no se’n formulen, la modificació s’entendrà aprovada provisionalment, i es 
trametrà l’expedient a la Generalitat de Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona), competent en qualsevol cas per a l’aprovació definitiva.”--  
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Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i d’ERC) i 
3 abstencions (grups de la CUP i d’ICV-EUiA). 
 
En nom del Govern municipal, Aureli Ruiz recorda que ja fa força temps que s’està debatent el 
model comercial a Vilafranca. S’ha constatat que s’ha de modificar el POUM actual en tant que 
no permet comerços de més de 400 m2 al centre, tret que es tramiti un Pla especial que suposa 
una càrrega i que alenteix els processos. La modificació admet, fins i tot sense Pla especial, els 
comerços (nous o per ampliació dels existents) fins a 1.300 m2, equiparant-nos així a altres 
municipis, molts dels quals (com Vilanova) no tenen limitacions d’aquesta mena. D’altra banda, 
amb la modificació plantejada el deure que determinats comerços segons la seva superfície 
disposin d’aparcament dins del mateix edifici s’altera, i no serà exigible dins la trama urbana 
consolidada si l’establiment es destina a la venda al detall. Finalment, i atès que la nova Llei 
d’equipaments comercials no admet la majoria dels comerços en els polígons industrials, es 
modifica el POUM amb la finalitat que les parcel·les amb un ús comercial exclusiu siguin també 
d’ús industrial, de tal forma que no es quedin pràcticament sense aprofitament urbanístic; per 
tant, en els polígons les parcel·les podran ser totes d’ús industrial o comercial, per bé que l’ús 
comercial s’haurà d’ajustar a les limitacions legals. 
 
Aureli Ruiz remarca que es tracta d’una aprovació inicial, que hi haurà un període d’informació 
pública i que es comentarà la proposta amb sectors afectats (comerç, partits polítics, etc.) per tal 
que puguin expressar-se i dir-hi la seva. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que no veu inicialment cap inconvenient a la proposta, ja 
que es tracta d’una adaptació normativa i de portar a terme ajustos, si bé hagués estat positiu 
disposar d’un estudi de mobilitat. Tot i així, caldrà parar atenció als informes preceptius que 
s’hauran d’emetre, per analitzar si alguna mesura concreta s’ha de modificar, per la qual cosa en 
aquest moment ICV-EUiA optarà per l’abstenció. 
 
Josep Quelart (ERC) aprofita l’avinentesa per a mostrar el seu condol per la defunció fa pocs 
dies de l’exalcalde de Vilafranca Pere Martí Domingo. Quant  a la proposta, s’hi mostra 
inicialment favorable, reservant-se però el dret de formular al·legacions durant el període 
d’informació pública. Caldrà estudiar especialment la qüestió dels usos permesos en els 
polígons industrials, garantint la igualtat entre els propietaris. Es tracta, amb la modificació 
puntual, d’ajustar-nos a la normativa, i de fer possible més agilitat i flexibilitat quant a obertura 
de nous establiments comercials, sempre en la línia d’afavorir el comerç de proximitat, tal com 
pregona ERC. 
 
Josep Ramon (PP), sens perjudici de fer al·legacions més endavant si convé, dóna suport a la 
proposta, per tal de facilitar la implantació de nous establiments. Si es poguessin instal·lar al 
centre botigues de marques conegudes, com per exemple “Zara” o franquícies i altres, seria molt 
positiu, a parer seu. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que res no avala que mesures com aquestes hagin d’ajudar el 
comerç i l’economia, i que donar via lliure als comerços grans posa en perill el comerç de 
proximitat. El POUM responia a una proposta aprovada pel Ple, i ara es pretén canviar de forma 
no justificada. La CUP s’abstindrà i presentarà al·legacions. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) fa palès el seu vot positiu, ja que s’aprova una eina per a 
facilitar que hi pugui haver comerç de diferent format a tots els barris i zones, cosa que abans ja 
era possible, però només amb subjecció a uns tràmits massa llargs. Ara ens ajustem a la nova 
normativa europea, i facilitem el comerç dins del nucli urbà. Admetem al centre comerços de 
més de 400 m2, però no perjudiquem en cap cas el petit comerç. 
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II. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 
 PRIMER.- Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 13 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de 
Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes per transferència de partides 
que ofereixen sobrant, majors ingressos i baixes d’ingressos, de conformitat amb el que disposa 
l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 

CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
Aplicació pressupostaria 
3.15101.60001 Adquisició terrenys muntanya Sant Jaume    .. 485.000,00   485.000,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........   485.000,00
        

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Aplicació pressupostaria 
2.23102.22610 Programa suport a la dependència..................      31.936,00 31.936,00 
TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM. ......................................   516.936,00 
 

F I N A N ÇA M E N T 
 

BAIXES D’APLICACIONS PRESSUPOSTARIES: 
 
Aplicació 
3.45401.6090090 Pont camí de la Bleda: riera...............................  20.434,41 
3.15102.6090391 Urbanització Rambla Moret ...............................  600.000,00 
3.15102.6090490 Urbanització c/ Doctor Flèming.........................  72.121,45 
3.45401.6190090 Arranjament P.P. Muntanya Sant Pau ............  80.000,00 
3.45401.6190091 Arranjament P.P. Muntanya Sant Pau ...............  114.123,38 886.679,24 
  TOTAL BAIXES APLICACIONS PRESSUP. ..............................            886.679,24    
 

MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
450.04  Generalitat.- Atenció primària ........................             49.929,00  
913.04  Operació de crèdit.- canvi finalitat...................           138.320,76       188.249,76 

TOTAL MAJORS INGRESSOS ..........................................                      188.249,76 
 

BAIXES D’INGRESSOS: 
Concepte 
350.90  Contribucions especials urbanit. Rambla 
  Moret .........................................................           540.000,00 
461.02  Diputació.- Serveis Socials..........................             17.993,00       557.993,00 
  TOTAL BAIXES D’INGRESSOS ............................................          557.993,00 
 

RESUM FINANÇAMENT 
 
  Baixes aplicacions pressupostaries 886.679,24 
  Majors ingressos   188.249,76 
  Baixes d’ingressos             -557.993,00 
  TOTAL FINANÇAMENT  516.936,00 
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SEGON.- Aprovar el canvi de finalitat dels imports sobrants dels préstecs que seguidament 
es detallen i que es destinaran a finançar part del crèdit extraordinari que figura en aquest 
expedient: 
 
Entitat   Import préstec Referència  Import sobrant   
Caixa Catalunya 1.321.594,81 €  9619177501        60.000,00 € 
Caixa Catalunya 1.450.000,00 €  9619165020        92.555,86 € 
             152.555,86 € 
Caixa Catalunya 1.691.428,37 €  9619154816          4.309,27 € 
Caixa Catalunya 2.029.497,67 €  9619158037        12.020,24 € 
Caixa Catalunya 1.803.036,00 €  9619162336        19.131,40 € 
Caixa Catalunya 1.300.000,00 €  9619167757        34.283,13 € 
Caixa Catalunya 1.321.594,81 €  9619177501        68.576,72 € 
             138.320,76 € 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 19 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP, d’ERC 
i d’ICV-EUiA) i 2 abstencions (grup de la CUP). 
 
En nom del Govern municipal, el regidor d’Hisenda Aureli Ruiz (CiU) explica que per una 
banda s’habiliten fons en matèria de dependència, incorporant subvencions. D’altra banda, es 
preveuen 485.000 euros que han de possible la negociació de la compra d’uns terrenys de 7 
hectàrees a la muntanya de Sant Jaume (al costat de la de Sant Pau), que pertanyen a la Societat 
la Principal i que es coneixen amb el nom de “Casal 2000”. L’Ajuntament ja disposa de terrenys 
a la zona, la qual és un espai protegit i d’interès que permet també realitzar activitats lúdiques, 
ambientals, esportives i altres. Els terrenys es volen comprar ara per raons d’oportunitat, perquè 
és ara quan l’entitat propietària els posa a la venda, i si els comprés l’empresa propietària de la 
pedrera del darrere hi haurien perills. Malgrat la protecció de la zona, podria ser que la pedrera 
s’ampliés, en un procés semblant al dels anys 90 del segle passat que va suscitar una àmplia 
mobilització popular en contra. Si comprem, protegim els terrenys, i a més els tenim i en podem 
gaudir; caldrà preveure l’ús futur, de tipus lúdic i similar. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA), dóna suport al dictamen. ICV avala l’acceptació de les 
subvencions en matèria de dependència. Quant als terrenys, afirma que Sant Pau i Sant Jaume és 
l’espai protegit més emblemàtic de Vilafranca, i de fet el seu grup ha proposat reiteradament 
que s’aprovés el Pla especial urbanístic adient que garantís la protecció de la zona. No ha de 
servir només per activitats lúdiques, sinó que ha de ser una porta d’entrada al Penedès 
enoturístic. Hi ha millores pendents que tenien finançament i que no s’han portat a terme (vorera 
de les Clotes separadora, abocadors, camins, arbrat, vorals, etc.), i ara aquests diners es perdran 
per a la seva finalitat inicial, destinant-los a la compra de terrenys. 
 
Villarroya afirma que el Casal, com a entitat propietària, posa els terrenys a la venda, i 
l’empresa minera confrontant els voldria comprar, i és per això que malgrat els moments de 
dificultat econòmica que patim l’Ajuntament ha de fer un esforç i ha d’adquirir. A parer seu 
altres Administracions haguessin pogut participar en l’operació de compra i aportar 
finançament, i demana que el Govern municipal faci gestions en aquest sentit, però tot i així ha 
de donar suport a la proposta. 
 
Josep Quelart (ERC) anuncia que votarà favorablement. ERC està a favor dels ajuts sobre 
dependència. Quant als terrenys de Sant Jaume, és positiu comprar, i de fet fa mesos ERC va 
proposar de fer-ho. La muntanya té un gran valor paisatgístic i natural, i la compra garanteix que 
un altre possible comprador (empresa que explota la pedrera) no pugui acabar destruint l’espai, 
creant una imatge com la de l’altra banda de la muntanya. Si la propietat ven és el moment de 
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comprar, per raons d’oportunitat, ja que més endavant no seria possible. El preu de la compra és 
correcte comparant-lo amb altres actuacions; per tant, cal portar a terme l’operació de compra, i 
tot seguit analitzar els usos a què els terrenys es podrien destinar. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra plenament favorable al dictamen. Cal comprar els terrenys per a 
protegir-los, i en el futur ja veurem quins han de ser els seus usos. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra contrari a la pedrera i aposta per la protecció de la muntanya, 
però diu que ara no és el moment de gastar una quantitat tan important en la compra de terrenys 
gràcies a una operació de gairebé enginyeria financera (la qual cosa diu que no és cap crítica a la 
Intervenció), quan manquen recursos per atendre les importants necessitats socials de cada dia. 
El POUM ja protegeix la muntanya, i si hi ha voluntat política nostra la pedrera no s’ampliarà. 
Pregunta si no es podria fer una operació d’enginyeria financera semblant per a generar recursos 
destinats a Serveis Socials, i també es pregunta per què els diners obtinguts, que en part vénen 
de partides de 1999, no han aparegut fins ara. 
 
Maria Batet (grup Socialista), quant a l’adquisició dels terrenys de la muntanya, afirma que el 
seu grup és partidari de l’adquisició, si bé es generen dubtes diversos. 
 
Així, la forma d’obtenir els recursos dineraris és dubtosa, i comporta també eliminar recursos 
pressupostats per actuacions concretes ja previstes a la muntanya de Sant Pau i a la riera i que 
eren i són necessàries.  Batet afirma que l’anterior equip de govern del PSC tenia un projecte 
global per a la zona de Sant Pau i Sant Jaume, zona que està cridada a ser part d’un projecte de 
ciutat (Penedès enoturístic) i que es pot destinar a més a usos lúdics, ambientals, esportius, 
culturals, etc. Amb vista a aquest projecte, l’opció de comprar els terrenys és positiva, però el 
problema és que s’ignora quin projecte té CiU per a la zona, de la mateixa manera que no es 
coneix el projecte mediambiental i de ciutat de CiU. 
 
Aureli Ruiz (grup de Govern de CiU) manifesta que el Govern té un projecte idoni per a una 
ciutat mitjana amb un entorn vitivinícola. Comprar els terrenys protegeix l’espai, i això és 
important, perquè, per exemple, per molts plans que hi hagi l’autovia passa per la Serreta, o 
raons d’interès general poden ser prevalents segons la llei. Si el terreny és nostre no es destinarà 
a pedrera. Ruiz manifesta que l’operació econòmica és normal, va ser explicada i no es tracta 
d’enginyeria financera, i afegeix que despesa corrent i inversions discorren pressupostàriament 
per vies separades, de forma que s’han pogut passar diners per a inversions a una inversió com 
la compra de terrenys, però els diners d’inversió no es poden dedicar legalment i financerament 
a despesa corrent, com per exemple Serveis Socials. 
 
També l’Interventor general, Antoni Peiret, intervé per a dir que no s’ha fet cap operació 
d’enginyeria financera. S’empra aquesta expressió quan es fan servir figures com el leasing 
immobiliari, els drets de superfície i altres, però aquí només es destinen préstecs acordats pel 
Ple a altres finalitats d’inversió per acord de Ple, la qual cosa és perfectament normal i legal. 
 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que municipalitzar terrenys és positiu. Tothom diu no a la 
pedrera, però cal tenir present que existeix gràcies a permisos que atorga la Generalitat, i que 
aquestes pedreres serveixen per a poder construir infraestructures innecessàries com l’AVE o la 
C-15. Sense aquestes obres no caldrien pedreres. També cal vigilar perquè Foment havia 
anunciat que la línia ferroviària nova de mercaderies podria passar per Sant Pau o per la Serreta, 
i s’hauria de veure quina és la situació real i les previsions de futur. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que s’ha de comprar ara perquè ara és quan els terrenys es venen, 
cosa que no decidim nosaltres, i que els diners apareixen ara perquè ara és quan els necessitem. 
No és acceptable una pedrera al costat i visible des de Vilafranca, però les pedreres són 
necessàries, també per a construir infraestructures útils i cases, per exemple. 
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III. REPRESENTANTS ALS CONSELLS ESCOLARS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició 
del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament dels 
òrgans de govern dels centres docents públics de nivell no universitari de Catalunya (DOGG 
número 4161 de 25 de juny de 2004). 

Atesa la Resolució EDC/2037/2004, de 14 de juliol, de convocatòria d’eleccions per 
renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats (DOGC número 
4181 de 23 de juliol de 2004). 
  Atès que el Ple Municipal en sessió de data 5 de juliol de 2007 va acordar que en els 
Consells Escolars de Centre seran representants municipals els tècnics i tècniques municipals 
relacionats amb la matèria, designats per l’alcaldia. 

Atesa la imminent convocatòria de renovació de membres dels consells escolars de 
centre, que haurà de concretar-se a començaments de desembre.  

Atès que l'ajuntament del terme municipal en el qual es troben ubicats els centres ha de 
notificar als directors o directores d’aquests el/la representant designat/da per la corporació. 
  

S'ACORDA: 
Nomenar representant als consells escolars de les escoles Estalella Graells, Baltà Elias, 

Mas i Perera, Pau Boada, Cristòfor Mestre i Dolors Piera;  als instituts Milà i Fontanals, Eugeni 
d'Ors,  Alt Penedès; als centres concertats El Carme, Montagut, Sant Josep i Sant Ramon, a 
l’Escola d’Adults, Escola Oficial d’Idiomes, Escola Municipal d’Art, a l’Escola d’educació 
especial Delta-Espiga i a les Llars municipals d’infants, a les persones següents:  
• La tècnica d’Educació, Anna Carballo González, a l’Escola Dolors Piera, el Col·legi El 

Carme, l’Escola d’Adults i l’Escola Delta-Espiga.  
• La tècnica d’Educació, Àngels Gómez Comino, a l’Escola Estalella Graells, l’Institut Eugeni 

d’Ors, l’Escola Montagut i l’Escola Oficial d’Idiomes. 
• El tècnic d’Educació, Salvador Morató i Via, a l’Escola Pau Boada, l’Escola Baltà Elias, 

l’Institut Alt Penedès, el Col·legi Sant Josep i l’Escola Municipal d’Art.   
• La tècnica d’Educació, Dolors Peñafiel Hervás, a l’Escola Cristòfor Mestre, l’Escola Mas i 

Perera, l’Institut Milà i Fontanals, el Col·legi Sant Ramon i les Llars Municipals d’Infants.  
 
El dictamen anterior s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
IV. ESTATUTS FUNDACIÓ INFORM. ADAPTACIÓ  
 
El text del dictamen és el següent: 

 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2008, del 24 d’abril de 2008, 

del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. L’esmentada llei 
fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 2 de maig de 2008, i va 
entrar en vigor el 2 d’agost de 2008. La nova norma modifica la regulació de les associacions i 
de les fundacions. 

Atès que la Disposició Transitòria de la Llei 4/2008, del 24 d’abril de 2008, estableix 
que les associacions i fundacions ja constituïdes i que estiguin subjectes a l’esmentada llei, hi 
hauran d’adaptar els seus estatuts i inscriure aquesta adaptació en el registre corresponent, en 
el termini de tres anys a comptar des de l’entrada en vigor de la llei, la Fundació INFORM - 
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INstitut per a la FORMmació de joves vers l’administració d’empreses, haurà d’adaptar els 
seus estatuts a la nova legislació, amb anterioritat al 2 d’agost de 2011. 
 

En virtut de tot això, s’ACORDA: 
Primer.- Modificar i adaptar els estatuts de la fundació a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 

del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
Segon.- Aprovar la redacció del text refós dels Estatuts de la Fundació INFORM - 

INstitut per a la FORMmació de joves vers l’administració d’empreses, amb les modificacions 
aprovades pel Patronat i les necessàries per a l’adaptació a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del 
Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.   

Tercer.- Facultar el regidor i tinent d’alcalde Raimon Gusi Amigó perquè elevi a públic 
els acords anteriors i realitzi tots els altres actes que siguin necessaris, inclosa la rectificació i 
modificació de documents, per tal de donar compliment als anteriors acords i especialment 
donar-los plena efectivitat i publicitat fins a la seva inscripció al registre corresponent. 
 
La proposta ha estat aprovada per unanimitat. 
 
 
V. NOMENAMENTS ORGANISMES MUNICIPALS  
 
Es proposa al Ple que adopti l’acord següent: 
 

Atès que en diversos òrgans i organismes municipals hi ha representats els diferents 
grups municipals del consistori, mitjançant regidors o regidores o bé per persones que no 
ostenten la condició de càrrecs electes locals. 

Atès que el grup municipal d’ICV-EUiA ha presentat un escrit demanant la substitució 
de la seva representant en un organisme, i el nomenament pendent d’una representant en un 
altre, la qual petició s’ha d’acceptar, s’ACORDA: 

1. Disposar el cessament, com a vocal del consell rector de l’organisme autònom 
municipal Torras i Bages, de Laura Laguna Salvadó. En la seva substitució, es nomena membre 
d’aquest consell rector Nicolàs A. Compañoni Pezzutto. 

2. Es nomena nova vocal del consell d’administració de l’entitat pública empresarial 
local (EPEL) “Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet”, a Aida Girona i Girona. 
Aquest càrrec de vocal es trobava pendent de nomenament. 

3. Notificar aquest acord a les persones substituïdes i nomenades, i als òrgans i 
organismes afectats. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
Bernat Villaroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup cobreix la vacant a l’EPEL Escola de 
Música. Quant a l’organisme Torras i Bages, Laura Laguna no podia continuar arran d’una 
llarga estada a l’estranger per estudis; agraeix la seva tasca i dóna la benvinguda al nou 
representant. 
 
 
VI. MOCIÓ CONSELL DE LA VILA I PARTICIPACIÓ  
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

Donat que, la democràcia participativa i directa ha de ser un dels eixos de treball bàsics 
de l’administració pública, especialment dels ajuntaments, en tant que és l’administració més 
propera al poble. Per aquest motiu, cal fomentar la democràcia participativa des de la 
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responsabilitat amb la població en la definició i la gestió dels projectes municipals. Amb la 
implementació de les polítiques de participació directa l’Ajuntament pot: iniciar un procés de 
democratització de la vida de les persones que viuen a la vila, atorgant a la població i a les 
diferents entitats i associacions que configuren el teixit associatiu del municipi, el protagonisme 
en els processos de gestió de les institucions municipals; afavorir i potenciar els mecanismes de 
participació directa; potenciar la gestió col·lectiva, la corresponsabilitat de la població i la 
màxima transparència en la gestió municipal; iniciar processos reals de descentralització 
administrativa, política i de recursos, per tal d’apropar les decisions a la població i possibilitar la 
seva participació de forma efectiva. Aquest model s’ha de sustentar sobre tres principis bàsics: 
la informació, el debat i la presa de decisió.  

Donat que, davant l’actual escenari que ha creat el model de representació política i 
institucional (distanciament de la classe política, però també de les institucions de govern amb 
el conjunt de la població, així com un alt grau de desafecció vers aquests) és fa més necessari 
que mai crear mecanismes de comunicació, diàleg i intercanvi d’informació amb la finalitat de 
garantir canals de participació entre les institucions de govern municipal i el conjunt de la 
població. Es constata, doncs, un esgotament de les formes tradicionals de govern i cal que 
l’administració pública evolucioni vers un model més obert, participatiu i relacional. 

Atès que, aquest model ha de comptar amb la participació dels col·lectius socials, 
veïnals, culturals, etc. En aquest sentit, s’emmarca la proposta de creació d’un Consell de la 
Vila, ja que entenem que la població ha de disposar dels mecanismes de participació directes per 
tal d’exercir els seus drets com a ciutadans/es i com a poble. El Consell de la Vila ha de ser un 
espai de participació efectiva, més enllà de l’intercanvi d’informació i amb capacitat real 
d’incidència en els grans temes que afecten a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.  

El Consell de la Vila s’ha de concebre com un òrgan d’informació, de consulta i 
participació que, a diferència del consells sectorials que s’organitzen només per temàtiques 
específiques o àrees de govern, aquest s’organitzaria sobre els aspectes generals del conjunt de 
Vilafranca i dels diferents barris que configuren el municipi, (però també podrà tractar quan es 
cregui convenient aspectes sectorials, que puguin afectar de manera transversal el conjunt del 
municipi).  

Algunes de les funcions que hauria d’assumir el Consell haurien de ser: 
o Informar als membres del Consell de la situació i de les propostes d’acció i actuació 

municipal en aquell àmbit. 
o Recollir l’opinió dels agents participants respecte a la situació i les actuacions de 

millora. 
o A part de proposar accions o actuacions, el Consell podria emetre informes sobre l’estat 

de la qüestió entorn d’un tema vinculat al municipi. Per tant, es requereixen del recursos 
i la disponibilitat tècnica per a fer-ho viable. 

o Difondre, sensibilitzar fomentar i dinamitzar la participació ciutadana en el seu àmbit 
d’actuació més enllà dels membres que el constitueixen. 

El Consell de la Vila haurà de disposar d’un reglament de funcionament intern en el qual 
s’especifiquin els objectius, les funcions, la composició i l’estructura que haurà d’adoptar aquest 
i les dinàmiques de treball. 

Atès que, a dia d’avui les principals entitats de representants veïnals no disposen d’un espai 
de comunicació regular i reconegut per les institucions municipals i que aquestes, en ocasions, 
no són informades sobre programes o polítiques que afecten el seu barri. Per altra banda, les 
AAVV han manifestat reiteradament la necessitat de poder traslladar les seves demandes de 
manera regular al govern municipal, a través d’una estructura reconeguda, que permeti a la 
vegada fer un retorn, avaluació i seguiment de la implementació de les polítiques als barris i al 
conjunt de la Vila. 

La creació d’una Coordinadora veïnal i de barris respondria a aquestes necessitats 
manifestades i seria un canal de comunicació directa entre AAVV i govern municipal, garantint 
una comunicació política directa i fluïda. 

Les funcions i objectius de la Coordinadora podrien de ser, entre d’altres: 
• Ser un espai regular de comunicació entre l’administració pública i les AAVV. 
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• Ser un espai de coordinació entre totes les AAVV de Vilafranca. 
• Ser un espai de coordinació entre les AAVV i les respectives entitats de cada barri 

(esportives, culturals...). 
• Assegurar un espai obert, transparent i participatiu, on les AAVV puguin exposar les 

seves demandes. 
• Mantenir informades les AAVV de l’acció del govern municipal en aquells projectes o 

accions que afectin al seu barri. 
• Un espai per a dinamitzar i enfortir  les associacions de veïns. 
La responsabilitat política última del funcionament del Consell de la Vila i de la 

Coordinadora hauria de recauria en la figura d’alcaldia o regidoria de participació ciutadana i de 
la regidoria de barris (respectivament), la qual convocaria les reunions amb una periodicitat 
mínima bimensual. Per altra banda, els grups municipals representats al consistori, podrien 
assistir a les reunions del Consell i de la coordinadora com a mecanisme de fiscalització del 
treball del govern municipal. Segons l’àmbit temàtic a tractar, en les reunions haurien d’assistir-
hi els regidors/es o els tècnics municipals competents en la matèria. 

Per la seva banda, les AAVV participants en la Coordinadora, així com la resta d’entitats 
que puguin participar del Consell de la Vila haurien de garantir assemblees informatives a tots 
els veïns/es del barri i a les entitats presents en aquest, als sòcis/es, afiliats/es (i a les bases en 
general) per tal de traslladar la informació, el treball i el debat del Consell i la Coordinadora. 
Aquesta dinàmica de treball permetria enfortir l’autogestió veïnal, les AAVV i les entitats 
potenciar la participació directa als barris. 

Atès que, donada la necessitat ja expressada d’establir un canal regular de comunicació 
directa entre els barris i el govern municipal, la Coordinadora veïnal i de barris seria un bon 
instrument per a pal·liar aquest dèficit actualment existent. 

Atès que, l’objectiu final ha de ser la creació d’un espai ampli de participació del teixit 
associatiu i veïnal a la Vila en el format d’un Consell de la Vila, però que aquest darrer 
requereix d’uns terminis administratius per a la seva creació que en poden allargar la seva 
constitució. 

 
Per a tot això, la Candidatura d’Unitat Popular demana que el Ple de l'Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès acordi: 
1. Crear una Coordinadora veïnal i de barris de manera immediata, la responsabilitat de la 

qual recauria en la figura de la regidoria de barris i la regidoria de participació 
ciutadana. 

2. Les reunions de la coordinadora serien de periodicitat bimensual i vindrien regulades 
per ordres del dia i les corresponents actes. 

3. Els partits polítics amb representació al consistori vilafranquí podrien també, participar 
d’aquesta coordinadora. 

4. Iniciar els tràmits necessaris per tal de crear el Consell de la Vila i procedir per a dotar-
lo de personalitat jurídica pròpia. 
Una vegada constituït el Consell de la Vila, la Coordinadora veïnal i de barris, 
desapareixeria i s’integraria orgànicament dins d’aquest. 

5. Paral·lelament a la seva creació, i segons les necessitats i oportunitats creades, elaborar 
un reglament o estatuts que regulin el funcionament del Consell de la Vila adaptat a la 
realitat de la Vila.  

 
Llorenç Casanova (CUP) recorda que diferents partits representats al consistori incorporaven al 
seu programa electoral la creació del Consell de la Vila. A parer seu, la democràcia 
representativa crea desafecció ciutadana, i per a cobrir en part aquest dèficit seria positiu crear el 
Consell. La CUP vol complir el seu compromís electoral, i ha elaborat la moció parlant també 
amb les associacions de veïns, les quals estan d’acord amb la proposta. Es tracta de garantir els 
drets a la participació, a la transparència i a la informació, i de fer efectiu el control democràtic i 
popular de l’acció del Govern. La creació del Consell de la Vila exigeix un temps, i mentrestant 
existiria la Coordinadora, amb una estructura diferent que la que havia existit anteriorment. 
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Bernat Villaroya (ICV-EUiA) diu que comparteix els objectius de la moció, i que s’han de 
trobar fórmules de participació, i recuperar les reunions amb les associacions de veïns abans 
dels Plens, amb la participació ara de tots els grups municipals. Però cal fugir de protagonismes 
i, abans d’acordar-se crear un Consell de la vila, caldria entre tots fixar-ne les bases. És bo 
garantir la participació ciutadana i les reunions amb les associacions abans del Ple, però no que 
la participació es limiti a la gent de sempre que no representa a ningú i que ja té espais d’opinió 
i maneres d’expressar-se. Seria preferible parlar d’un procés en la línia de la moció, però sense 
condicionants inicials. Si no és així, el seu grup s’abstindrà. 
 
Josep Ramon (PP) comparteix en gran mesura el parer de Bernat Villarroya. S’haurien de 
celebrar reunions amb les associacions de veïns, sense que calgui la constitució formal d’una 
Coordinadora ni crear nous organismes o comissions. El Ple, que inclou també els regidors de la 
CUP, és elegit democràticament per la ciutadania en les eleccions, i en canvi la moció sembla 
que desqualifica la seva representativitat. La participació ciutadana és positiva si és real, però 
tenim experiències com la dels pressupostos participatius en què acaben decidint no més de 30 
persones. Ramon  diu que la solució no és crear nous organismes als quals acabin assistint 
poques persones  que són les que es troben sempre a quasi tot arreu, ja que això no seria 
representatiu del parer ciutadà. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) manifesta que la creació d’un Consell de la Vila i d’una 
Coordinadora s’hauria de lligar amb el model de participació ciutadana de l’Ajuntament, i 
recorda que la política de participació requereix convenciment polític. Tenim ara mateix uns 
consells sectorials en gran mesura qüestionats i adormits, i hi hauria d’haver un acord previ 
entre tots que a partir de la situació real establís com ha de ser l’efectiva participació ciutadana 
en el futur. Un Consell de la Vila no s’hauria de crear aïlladament, sinó en el marc d’un projecte 
i d’un reglament general de participació, i tenint en compte que els consells sectorials per àmbits 
tenen un paper important i no poden ser ignorats. Quant a la Coordinadora, Terrades afirma que 
es tractaria de recuperar reunions amb les associacions de veïns abans dels Plens com ja s’havia 
fer anteriorment, amb la participació dels grups municipals. 
 
Pere Regull (alcalde i CiU) afirma que la moció conté alguna errada, com la demanda errònia en 
el sentit que el Consell tingui personalitat jurídica, i diu també que en el seu conjunt no pot tirar 
endavant sense consens. El consell de la Vila ha de ser consultiu i ampli, i cal parlar amb les 
associacions de veïns. Proposa deixar sobre la taula l’assumpte i debatre’l en el Ple proper, ja 
que especialment la Coordinadora ha de comptar amb un ampli acord i precisar-se els diferents 
detalls. 
 
Dolors Rius (CiU) recorda que, comptant amb una subvenció rebuda, ja s’ha començat a 
treballar en una proposta de Consell de la Vila, i que es tracta de crear un òrgan consultiu, que 
realment funcioni i que sigui atractiu, analitzant també quin ve essent el funcionament dels 
consells sectorials. No és bo precipitar-se, sinó parlar, estudiar i parlar també amb les 
associacions de veïns per a saber exactament com valoren les propostes. 
 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que no retirarà la moció, i que en els altres grups només 
observa pors i evasives. Ells (la CUP) han parlat amb les associacions de veïns, i aquestes donen 
suport a la proposta. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) afirma compartir l’esperit de la moció. Seria bo anar treballant 
en el Consell de la Vila, i mentrestant recuperar les reunions mensuals amb les associacions de 
veïns. 
 
L’alcalde Pere Regull diu que si prospera la moció s’hauria d’esmenar en la seva part 
dispositiva. Caldria suprimir la referència a la personalitat jurídica del Consell, ja que es 
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tractaria necessàriament d’un òrgan consultiu. D’altra banda, s’hauria de suprimir la previsió de 
desaparició de la Coordinadora veïnal una vegada constituït el Consell de la Vila, i s’hauria 
d’especificar que totes les previsions de la moció sobre la Coordinadora se supediten a 
l’existència d’un acord sobre els diferents aspectes aplicables entre el Govern municipal i les 
associacions de veïns.  
 
La CUP accepta les esmenes plantejades per l’alcalde. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la Coordinadora veïnal, i pel que fa al 
Consell de la Vila diu que caldrà valorar la seva composició i forma d’elecció. Seria necessari 
dialogar i resoldre tots els dubtes abans de decidir si es crearà o no el Consell de la Vila, per tal 
d’evitar la creació d’un organisme estrany i poc participatiu. Llorenç Casanova (CUP) li replica 
que no sap si hi ha dubtes o bé pors a donar quotes de poder a la població, i afirma que la moció 
ja diu que s’haurà d’estudiar el perfil exacte del Consell. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la participació ciutadana, i de fet el PP ja va donar 
suport fa temps a una modificació del Reglament orgànic, en matèria de participació, proposada 
per la CUP. Però l’experiència demostra que cal canviar i, així, el procés dels pressupostos 
participatius ens indica que participa realment poca gent. No podem fer un Consell 
pseudoparticipatiu, i anar a fórmules que recorden la democràcia orgànica pròpia del passat no 
democràtic. 
 
Dolors Rius (CiU) manifesta que prèviament s’hauran d’identificar i de valorar els dubtes, 
mitjançant les reunions que calguin. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació, amb les esmenes per ell proposades i que han estat 
acceptades. 
 
Amb les esmenes incorporades, el text final que s’aprova amb 19 vots a favor (grups de la CUP, 
Socialista, de CiU i d’ERC), 1 en contra (PP) i 1 abstenció (ICV-EUiA) és el següent: 
 

Donat que, la democràcia participativa i directa ha de ser un dels eixos de treball 
bàsics de l’administració pública, especialment dels ajuntaments, en tant que és l’administració 
més propera al poble. Per aquest motiu, cal fomentar la democràcia participativa des de la 
responsabilitat amb la població en la definició i la gestió dels projectes municipals. Amb la 
implementació de les polítiques de participació directa l’Ajuntament pot: iniciar un procés de 
democratització de la vida de les persones que viuen a la vila, atorgant a la població i a les 
diferents entitats i associacions que configuren el teixit associatiu del municipi, el protagonisme 
en els processos de gestió de les institucions municipals; afavorir i potenciar els mecanismes de 
participació directa; potenciar la gestió col·lectiva, la corresponsabilitat de la població i la 
màxima transparència en la gestió municipal; iniciar processos reals de descentralització 
administrativa, política i de recursos, per tal d’apropar les decisions a la població i possibilitar 
la seva participació de forma efectiva. Aquest model s’ha de sustentar sobre tres principis 
bàsics: la informació, el debat i la presa de decisió.  

Donat que, davant l’actual escenari que ha creat el model de representació política i 
institucional (distanciament de la classe política, però també de les institucions de govern amb 
el conjunt de la població, així com un alt grau de desafecció vers aquests) és fa més necessari 
que mai crear mecanismes de comunicació, diàleg i intercanvi d’informació amb la finalitat de 
garantir canals de participació entre les institucions de govern municipal i el conjunt de la 
població. Es constata, doncs, un esgotament de les formes tradicionals de govern i cal que 
l’administració pública evolucioni vers un model més obert, participatiu i relacional. 

Atès que, aquest model ha de comptar amb la participació dels col·lectius socials, 
veïnals, culturals, etc. En aquest sentit, s’emmarca la proposta de creació d’un Consell de la 
Vila, ja que entenem que la població ha de disposar dels mecanismes de participació directes 



 13 

per tal d’exercir els seus drets com a ciutadans/es i com a poble. El Consell de la Vila ha de ser 
un espai de participació efectiva, més enllà de l’intercanvi d’informació i amb capacitat real 
d’incidència en els grans temes que afecten a tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.  

El Consell de la Vila s’ha de concebre com un òrgan d’informació, de consulta i 
participació que, a diferència del consells sectorials que s’organitzen només per temàtiques 
específiques o àrees de govern, aquest s’organitzaria sobre els aspectes generals del conjunt de 
Vilafranca i dels diferents barris que configuren el municipi, (però també podrà tractar quan es 
cregui convenient aspectes sectorials, que puguin afectar de manera transversal el conjunt del 
municipi).  

Algunes de les funcions que hauria d’assumir el Consell haurien de ser: 
o Informar als membres del Consell de la situació i de les propostes d’acció i actuació 

municipal en aquell àmbit. 
o Recollir l’opinió dels agents participants respecte a la situació i les actuacions de 

millora. 
o A part de proposar accions o actuacions, el Consell podria emetre informes sobre 

l’estat de la qüestió entorn d’un tema vinculat al municipi. Per tant, es requereixen del 
recursos i la disponibilitat tècnica per a fer-ho viable. 

o Difondre, sensibilitzar fomentar i dinamitzar la participació ciutadana en el seu àmbit 
d’actuació més enllà dels membres que el constitueixen. 

El Consell de la Vila haurà de disposar d’un reglament de funcionament intern en el qual 
s’especifiquin els objectius, les funcions, la composició i l’estructura que haurà d’adoptar 
aquest i les dinàmiques de treball. 

Atès que, a dia d’avui les principals entitats de representants veïnals no disposen d’un 
espai de comunicació regular i reconegut per les institucions municipals i que aquestes, en 
ocasions, no són informades sobre programes o polítiques que afecten el seu barri. Per altra 
banda, les AAVV han manifestat reiteradament la necessitat de poder traslladar les seves 
demandes de manera regular al govern municipal, a través d’una estructura reconeguda, que 
permeti a la vegada fer un retorn, avaluació i seguiment de la implementació de les polítiques 
als barris i al conjunt de la Vila. 

La creació d’una Coordinadora veïnal i de barris respondria a aquestes necessitats 
manifestades i seria un canal de comunicació directa entre AAVV i govern municipal, garantint 
una comunicació política directa i fluïda. 

Les funcions i objectius de la Coordinadora podrien de ser, entre d’altres: 
• Ser un espai regular de comunicació entre l’administració pública i les AAVV. 
• Ser un espai de coordinació entre totes les AAVV de Vilafranca. 
• Ser un espai de coordinació entre les AAVV i les respectives entitats de cada barri 

(esportives, culturals...). 
• Assegurar un espai obert, transparent i participatiu, on les AAVV puguin exposar les 

seves demandes. 
• Mantenir informades les AAVV de l’acció del govern municipal en aquells projectes o 

accions que afectin al seu barri. 
• Un espai per a dinamitzar i enfortir  les associacions de veïns. 
La responsabilitat política última del funcionament del Consell de la Vila i de la 

Coordinadora hauria de recauria en la figura d’alcaldia o regidoria de participació ciutadana 
i de la regidoria de barris (respectivament), la qual convocaria les reunions amb una 
periodicitat mínima bimensual. Per altra banda, els grups municipals representats al consistori, 
podrien assistir a les reunions del Consell i de la coordinadora com a mecanisme de 
fiscalització del treball del govern municipal. Segons l’àmbit temàtic a tractar, en les reunions 
haurien d’assistir-hi els regidors/es o els tècnics municipals competents en la matèria. 

Per la seva banda, les AAVV participants en la Coordinadora, així com la resta d’entitats 
que puguin participar del Consell de la Vila haurien de garantir assemblees informatives a tots 
els veïns/es del barri i a les entitats presents en aquest, als sòcis/es, afiliats/es (i a les bases en 
general) per tal de traslladar la informació, el treball i el debat del Consell i la Coordinadora. 
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Aquesta dinàmica de treball permetria enfortir l’autogestió veïnal, les AAVV i les entitats 
potenciar la participació directa als barris. 

Atès que, donada la necessitat ja expressada d’establir un canal regular de comunicació 
directa entre els barris i el govern municipal, la Coordinadora veïnal i de barris seria un bon 
instrument per a pal·liar aquest dèficit actualment existent. 

Atès que, l’objectiu final ha de ser la creació d’un espai ampli de participació del teixit 
associatiu i veïnal a la Vila en el format d’un Consell de la Vila, però que aquest darrer 
requereix d’uns terminis administratius per a la seva creació que en poden allargar la seva 
constitució. 
 

Per a tot això, s’acorda: 
1. Crear una Coordinadora veïnal i de barris de manera immediata, la responsabilitat de 

la qual recaurà en la figura de la regidoria de barris i la regidoria de participació 
ciutadana. 

2. Les reunions de la coordinadora seran de periodicitat bimensual i vindran regulades 
per ordres del dia i les corresponents actes. 

3. Els partits polítics amb representació al consistori vilafranquí podran, també, 
participar d’aquesta coordinadora. 

4. Iniciar els tràmits necessaris per tal de crear el Consell de la Vila. 
5. Paral·lelament a la seva creació, i segons les necessitats i oportunitats creades, 

elaborar un reglament o estatuts que regulin el funcionament del Consell de la Vila 
adaptat a la realitat de la Vila.  

6. La creació de la Coordinadora veïnal i de barris se supedita, però, a un acord concret  
sobre la matèria del govern municipal amb les associacions de veïns de Vilafranca. 

 
 
VII. MOCIÓ SÀHARA  
 
Es presenta la següent moció, inicialment per part dels grups d’ICV-EUiA, CUP i ERC, als 
quals s’han afegit finalment els grups Socialista i de CiU: 
 

Darrerament s’han produït esdeveniments tràgics al Sàhara Occidental, especialment a 
la ciutat d'Al-Aaiun. La brutal agressió de les forces de seguretat i l'exèrcit marroquí sobre la 
població sahrauí del campament Agdaym Izik, a la ciutat d'Al-Aaiun i a altres ciutats del 
Sàhara Occidental ocupat és una acció de força contra una protesta pacífica que ens mostra la 
realitat de vulneració sistemàtica dels drets humans als Sàhara Occidental ocupat.  

Davant de la informació dels fets ocurreguts, el govern del Marroc ha expulsat mitjans 
de comunicació i activistes i observadors internacionals, obstaculitzant, així, la llibertat de 
premsa i d’informació. És una mostra més de la política del Marroc de silenciar la veu dels 
sahrauís i d’amagar les violacions dels drets humans que estan duent a terme en els territoris 
ocupats del Sàhara Occidental 

Valorem, amb preocupació, que l’actitud de la comunitat internacional, la Unió 
Europea i del Govern espanyol no està essent prou decidida i per tant, demanem, com la millor 
garantia de la pau, la suma d’esforços d’aquests actors i el seu compromís, amb l’àmbit 
internacional, ver el rellançament de les opcions de diàleg que han de permetre una resolució 
justa del conflicte. 

Davant d’aquests fets, el Govern Espanyol està actuant amb passivitat en el conflicte 
del Sàhara Occidental, defugint de les responsabilitats com a antiga potencia administradora.  
Recordem que des de 1975 l'ordenament internacional no accepta ja la colonització de cap 
territori, i molt menys la invasió militar mitjançant l'ús de la força en l'administració colonial 
de territori no autònom, que encara no ha pogut exercir el seu dret de lliure determinació.  En 
aquest sentit, el Marroc exerceix una ocupació militar il·lícita de part del Sàhara Occidental i 
durant més de 35 anys, el poble sahrauí resisteix a la brutal repressió exercida per les forces 
militars i policials marroquines, exigint el dret d’autodeterminació. Des de fa 35 anys, el poble 
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sahrauí ha hagut de lluitar per la seva supervivència i pel dret a un estat propi, la República 
Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), reconeguda per nombrosos estats africans i 
llatinoamericans, entre d’altres. 

És en aquestes circumstàncies quan el poble sahrauí necessita novament l’expressió de 
la nostra solidaritat. La raó democràtica és al costat de la RASD i de les vies pacífiques i 
democràtiques per a la resolució d’un conflicte històric, resolució que només pot venir de 
l’efectiva realització del referèndum d’autodeterminació en què el poble sahrauí decideixi 
lliurament el seu destí, d’acord amb la legalitat internacional. 

El conflicte del Sàhara no ens és aliè ni per proximitat geogràfica ni per implicació 
històrica. Però, tampoc, no ens és llunyà per a moltes ciutadanes i ciutadans del nostre país: 
són nombrosos els grups de solidaritat amb la causa sahrauí i centenars de les famílies que 
arreu de Catalunya acullen infants sahrauís a l’estiu a casa seva. Però també diversos 
ajuntaments i la Generalitat de Catalunya treballen en la promoció de la pau i la protecció dels 
drets humans a la zona. L’Alt Penedès n’és un bon exemple amb la solidaritat expressada a 
través de l’activisme de l’ACAPS Wilaia Alt Penedès i el suport solidari de diversos 
ajuntaments, entre els quals destaca l’Ajuntament de Vilafranca.  
 

Per tot l'exposat anteriorment, s’acorda: 
   Primer. Condemnar la brutal intervenció militar i la repressió que estan exercint les 
forces de seguretat i l'exèrcit marroquí sobre la població sahrauí del “Campament Justícia i 
Dignitat”, de la ciutat d’Al-Aaiun i a altres ciutats del Sàhara Occidental ocupat. 

Segon. Denunciar la violació sistemàtica dels drets humans en els territoris del Sàhara 
Occidental ocupat per part del Regne del Marroc. 

Tercer. Condemnar l’opacitat i la censura informativa del govern marroquí impedint 
l’accés de periodistes i observadors internacionals als territoris ocupats del Sàhara Occidental, 
per silenciar la demanda de llibertat del poble sahrauí i que viola la llibertat de premsa.    

Quart. Exigir la intervenció urgent de la comunitat internacional, que Nacions Unides 
garanteixi la protecció dels drets humans i que el Govern del Marroc permeti l’accés 
d’observadors acreditats de les institucions internacionals al Sàhara Occidental ocupat. 

Cinquè. Exigir que una comissió d’investigació internacional i imparcial es desplaci al 
Sàhara Occidental per tal d’informar de tot el succeït i d’establir responsabilitats, perquè es 
jutgin els culpables i que es protegeixi i es repari les víctimes. 

Sisè. Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern Espanyol i a la Unió 
Europea que condemnin les detencions i vulneracions de Drets Humans per part del Govern del 
Marroc, que actuïn d’acord amb la legalitat internacional en les seves relacions amb el Marroc 
i que adoptin una posició inequívoca a favor de la resolució definitiva i justa d’aquest conflicte. 

Setè. Instar al govern espanyol a coordinar las accions necessàries amb l’objectiu de 
culminar el procés de descolonització del Sàhara Occidental, a través de la convocatòria d’un 
referèndum d’autodeterminació que inclogui la independència, d’acord amb la legalitat 
internacional i las resolucions de les Nacions Unides. 
 Vuitè. Expressar la nostra solidaritat amb el poble sahrauí en la seva lluita per 
l'exercici del dret d'autodeterminació per finalitzar amb el procés de descolonització i acabar 
amb l'ocupació marroquina. 
 Novè. Fer arribar aquests acords al consolat del Marroc a Barcelona, a la Delegació 
del Front Polisario a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’afers exteriors 
del Govern de l’estat, a la Unió Europea i a les Nacions Unides.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
D’acord amb el ROM, s’ha permès la intervenció, en aquest punt de l’ordre del dia, de l’entitat 
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS Wilaia Alt Penedès), i ha pres la 
paraula Mah Iahdih. 
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Iahdih agraeix la invitació de l’associació i del consistori, i valora molt positivament el 
compromís que des de sempre ha tingut l’Ajuntament amb el poble sahrauí. Espanya hi té un 
rol, en el conflicte del Sàhara, perquè arran de la descolonització el govern espanyol va incórrer 
en negligència i irresponsabilitat. Ara el Marroc es comporta brutalment i comet abusos, la qual 
cosa s’ha de denunciar, i a més fa que els possibles observadors i testimonis internacionals no 
tinguin accés a la zona. 
 
La totalitat dels grups municipals intervenen per agrair la intervenció, i per a donar suport a la 
moció, fent èmfasi especial en diversos aspectes. 
 
 
VIII. MOCIÓ USOS LINGÜÍSTICS  
 
Es presenta una moció per part del grup de la CUP, a la qual s’han afegit la resta de grups 
municipals tret del PP. 
 
El text final de la moció, després d’haver-se modificat el redactat del punt dispositiu tercer a 
petició dels grups de CiU i Socialista, té el redactat següent: 
 

El passat 25 d'octubre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va suspendre de 
manera cautelar uns quants articles del reglament d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament 
de Barcelona i uns altres del reglament per a l'ús de les llengües catalana i occitana a la 
Diputació de Lleida.  

La primera interlocutòria és conseqüència del procés que va iniciar el grup municipal 
del PP, que va portar el reglament al jutge quan es va aprovar l'any passat al·legant que la 
llengua espanyola quedava discriminada. 

La segona interlocutòria estableix la suspensió cautelar d’alguns dels articles del 
reglament per a l'ús de les llengües catalana i occitana aranesa a la Diputació de Lleida, 
recorregut per l'entitat Convivència Cívica Catalana, entitat que ha centrat la seva acció a 
atacar constantment la llengua catalana, segons consta en el mateix dictamen del tribunal: 

EL TRIBUNAL ACUERDA : 

PRIMERO.- Suspender cautelarmente la ejecutividad de los siguientes preceptos del 
Reglament per a l'ús de les llengües catalana i occitana aranesa a la Diputació de Lleida, 
aprobado definitivamente por el Pleno de la Diputació de Lleida, en sesión celebrada el 18 de 
junio de 2010: artículo 2 (inciso “preferente”); artículos 3.1;artículo 3.2; artículo 3.3; artículo 
3.4; artículo 4.1; artículo 5.1; artículo 5.3; artículo 8; artículo 9 (inciso “Els documents 
públics i els contractuals atorgats per la Diputació s'han de redactar en català”); artículo 10.1; 
artículo10.2; artículo 13, y; artículo 15.1;manteniendo la ejecutividad de los restantes 
preceptos de dicha disposición cuya suspensión se solicitaba. Remítase certificación del 
presente Auto a la Diputació de Lleida para su cumplimiento. 

Atès que aquesta interlocutòria de mesures cautelars, és un atac directe a la plena 
normalització de la llengua i la cultura catalana pròpia dels Països Catalans. 
Atès que aquest acord del TSJC representa un precedent que podria afectar a moltes de les 
administracions catalanes del nostre país. 

Atès que, també s’ha recorregut al TSJC el reglament d'usos lingüístics de la Diputació 
de Girona, per part de l'entitat espanyolista Convivència Cívica Catalana (anteriorment 
liderada per Alejo Vidal-Quadras)  perquè considera que la normativa discrimina l’espanyol. 

Atès que la llengua catalana ha estat i és la llengua vehicular i de cohesió social de la 
societat catalana. 

Atès que els reglaments d'ús de la llengua catalana de l'Ajuntament de Barcelona i de 
la Diputació de Lleida no impedeixen les relacions amb l'administració amb les altres llengües 
oficials. 
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Per tot això, s’ acorda: 
1. Rebutjar frontalment la interlocutòria de mesures cautelars del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya i l'intent de generar un conflicte lingüístic per part d'alguns 
partits polítics i entitats. 

2. Donar suport al recurs presentat per l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 
Lleida contra aquest acord del TSJC. 

3. Que l'Ajuntament de Vilafranca mostri expressament el seu desacord en cas que alguna 
instància judicial intenti interferir en els usos lingüístics aprovats per aquest plenari, 
com en el cas exposat anteriorment. 

4. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Lleida i de 
Girona. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest al grup 
del PP. 
 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que els catalans rebem “hòsties” de tot arreu (sentència 
sobre l’Estatut del Tribunal Constitucional, resolucions del Tribunal Superior sobre el català, 
etc.), i això a causa de recursos judicials presentats pel PP que tracten de polititzar la llengua. A 
Catalunya es parla el català i altres llengües, i el català és la llengua pròpia que s’ha de defensar 
i promoure; sentències com aquestes estan fora de lloc i no s’haurien d’acatar, manifesta 
Casanova. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport i s’afegeix a la moció. A parer seu, la necessària 
separació de poders hauria d’anar cap als dos costats. Les solucions que s’estan donant són molt 
discutibles jurídicament, i existeix conflicte i fricció entre el poder constituent i el constituït.  
 
Josep Quelart (ERC) desitja encapçalar la moció, i afirma que ERC estava treballant en una 
moció semblant, però la CUP s’ha avançat. Alguns reglaments sobre el català han quedat 
parcialment suspesos, i estan actuant contra Catalunya i contra el català una entitat com 
Convivència Cívica o la mateixa Defensora del Pueblo interina, qui considera que el castellà ha 
de ser obligatori però el català no, mentre que a altres països fomenten les llengües 
minoritzades. S’ha vingut dient que cal preservar la independència judicial, però a la vista de 
situacions que s’estan produint al món potser caldria replantejar els termes i els límits de la 
divisió de poders. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra naturalment en contra, diu, de la moció. A Catalunya es parla 
català i castellà; les dues llengües són oficials, i les administracions de Catalunya haurien de 
poder emprar les dues. L’Estat espanyol és respectuós amb les llengües minoritàries, a 
diferència d’altres països. A Catalunya es vol imposar de forma inacceptable el català, fins al 
punt que els nostres reglaments fins i tot ni parlen del castellà, com si no existís i la gent no el 
parlés, també. És la CUP la que instrumentalitza el català a favor de la independència.  Per fer 
avançar el català són necessàries altres fórmules, i no pas les imposicions. 
 
Raimon Gusi (CiU) es mostra plenament favorable a la moció, la qual és oportuna i necessària 
davant la situació de perill per al català. Planteja una esmena sobre el punt 3 de la moció, de 
forma que no digui que no s’acataran segons quines sentències judicials contra l’ús del català, 
perquè en un Estat de dret això no es pot dir. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport i vol encapçalar la moció, si bé també s’afegeix a 
la demanda de modificació del punt 3, de manera que no es digui que hi hagi sentències 
judicials que no s’han d’acatar. Zaballa manifesta que Catalunya no té problemes de llengua, i 
per exemple la immersió a les escoles és satisfactòria. La llengua no s’hauria de judicialitzar ni 
de polititzar. 
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Es fa constar que el punt dispositiu 3 transcrit obeeix a l’esmena formalitzada in voce per 
l’alcalde i acceptada per la CUP i per la resta de grups, tret del PP. L’esmena elimina la previsió 
original de no acatar les resolucions judicials negatives sobre usos lingüístics, substituint-la per 
l’actitud de mostrar expressament el desacord municipal. L’alcalde Pere Regull afirma que si hi 
ha sentències en contra es farà el que convingui per a defensar el català, però especificar en una 
moció que les sentències no s’acataran no és adient. 
 
 
IX. MOCIÓ CÀNON DIGITAL  
 
Es presenta la següent moció per part de la CUP: 
 

El passat 21 d'octubre el Tribunal de Justícia europeu va declarar il·legal el cànon que 
s'aplica a l'estat espanyol als aparells i materials de reproducció digital. La sentència va resoldre 
que l'aplicació d'aquest cànon per a la còpia privada no s'ajusta a la legislació comunitària 
perquè s'aplica de manera indiscriminada.  

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, pel que es va aprovar el text refós de 
la “Llei de propietat intel·lectual” va introduir el pagament d’una “compensació equitativa” amb 
l’objectiu de compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixen de percebre per raó de 
la possible còpia digital de continguts protegits que es pugui fer amb algun aparell de 
reproducció o emmagatzemament. Es tracta del que es coneix com a “cànon digital” i que 
suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser destinats 
a la reproducció i emmagatzemant de documents digitals (discs durs, memòries, fotocopiadores, 
impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents audiovisuals, reproductors 
mp3, CD-R, DVD-R, etc.). Per altra banda, la Llei de Propietat Intel·lectual també estableix un 
cànon que s'aplica a la reproducció de continguts protegits en espais públics com centres de la 
tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius, establiments comercials, festes 
locals, etc... 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca ha hagut de pagar a l’SGAE  sota el concepte de 
propietat intel·lectual i en els darrers 5 anys, ja sigui la Festa Major, Ràdio i Televisió de 
Vilafranca o dels diferents actes festius i culturals, quantitats que sumen més de 70.000 euros. 

Atès que el “cànon digital” es tracta de la imposició d’un cost afegit que han de pagar 
tots els consumidors/es, al marge de si el material adquirit s’utilitza, o no, per a la reproducció 
privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual, vulnerant així la presumpció 
d’innocència del consumidor. 

Atès que les administracions destinen importants quantitats a l’adquisició de material 
subjecte al “cànon digital” que no es destinarà a la còpia o enregistrament de continguts 
protegits.  

Atès que el propi article 25 de la “Llei de Propietat Intel·lectual” ja estableix que el 
govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon “quan quedi suficientment 
acreditat” que la destinació o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la còpia 
privada d’obres d’autor. 

Atès que recentment la Federació Catalana de Municipis ha aprovat una proposta de 
resolució en la que qualifica de desproporcionades les taxes que cobra la SGAE per 
l’organització d’espectacles lúdic-festius als municipis i que de forma semblant s'ha posicionat 
l'Associació Catalana de Municipis respecte de l'abús en el cobrament del “cànon digital”. 

Atès que el “cànon digital” també s'aplica a tot tipus d’espais públics i que aquests 
centres no es lucren ni comercialitzen la música que escolten i que la finalitat és simplement la 
d’acompanyar o ambientar el local.  

Atès que la legalitat vigent reconeix que el cobrament d’aquest cànon per escoltar 
música en aquests tipus de centres representa un abús ja que les emissores de ràdio i televisió 
paguen un cànon a la SGAE per la música que emeten,  de la mateixa manera quan es compra 
un CD, un DVD o qualsevol dispositiu reproductor es paga el cànon digital. 
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Atesa la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria d’entitats i 
consumidors/es es veuen obligats i resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la 
denúncia i posterior sanció.  

Atès que la Comissió Nacional de la Competència també ha qüestionat el paper de la 
SGAE, denunciant la falta de transparència sobre els repertoris que aquesta societat gestiona i 
que les tarifes són injustes, discriminatòries i perjudicials pels usuaris. 

Atès que els recursos obtinguts pel cobrament del “cànon digital” estan gestionats per 
entitats privades que no representen a tots els creadors i que aquestes entitats gestores reclamen 
el cànon indiscriminadament fins i tot en nom d'autors i creadors a qui no representen i que 
posteriorment no entren en el repartiment de la recaptació del cànon. 

Atès que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat amb la sentència del 21 
d'octubre de 2010 que el “cànon digital” que s'aplica a l’Estat espanyol a tots els equips de 
reproducció digital adquirits per empreses, professionals, particulars i administracions 
públiques, com a compensació al creadors per la còpia privada, no està en línia amb la legislació 
comunitària. 

Atès que algunes administracions catalanes, inclosa la Generalitat de Catalunya, estan 
demanant a l’SGAE la devolució dels pagaments fets en concepte de “cànon digital”. 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda: 
1.Rebutjar els abusos que exerceix l'SGAE sobre l'Ajuntament de Vilafranca, els comerços i 
entitats de la vila i per extensió a totes les vilafranquines i vilafranquins. 
2.Rebutjar els termes de la vigent Llei de la Propietat Intel·lectual ja que reconeix i empara 
els abusos que exerceix la SGAE contra els comerços i les entitats de la nostra Vila. 
3.Instar al Parlament Català i al Congrés dels Diputats de l’Estat la necessitat d’una revisió 
en profunditat del marc legal del drets d’autor, per tal que sigui més just, sense 
obscurantismes, que conciliï els drets de la propietat intel·lectual amb el lliure intercanvi 
sense ànim de lucre, i que aquest últim deixi de ser criminalitzat, sinó considerat una eina 
eficaç per a distribuir i promocionar la cultura. 
4.Que l'Ajuntament de Vilafranca comptabilitzi quan ha pagat en concepte de “cànon 
digital” des que aquest és vigent, i que reclami aquest import a l'SGAE. Així mateix, que 
l'Ajuntament doni suport a les entitats i col·lectius de la vila que hagin pagat el cànon i 
desitgin fer una reclamació del cànon. 
5.Que, en el cas que l’SGAE no s’avingui a retornar els diners que li pertoca, que 
l’Ajuntament de Vilafranca deixi de pagar immediatament qualsevol taxa a aquesta entitat 
privada. 
6.Que en el cas que l’SAGE no s’aculli a aquesta mesura, l’Ajuntament de Vilafranca 
declari l’SGAE entitat “no grata” al municipi. 

 
Llorenç Casanova (CUP) fa referència a les actuacions abusives i injustes de l’entitat SGAE, la 
qual ha adoptat un comportament semimafiós. Ara es dedica a cobrar a comerços i perruqueries 
que simplement posen la ràdio, o a concerts de beneficència. 
 
Tot seguit es presenta una esmena de CiU que defensa Aureli Ruiz, per la qual se substitueixen 
els punts 4, 5 i 6 de la moció de la CUP per uns nous punts 4 i 5, el text dels quals consta en la 
transcripció de la moció aprovada, per bé que la demanda d’estudiar la tributació a Vilafranca 
de les societats de gestió ha estat un suggeriment de Josep Quelart (CiU), i la d’estudiar accions 
legals si procedeix ha estat plantejada per Bernat Villarroya (ICV-EUiA). Ruiz afirma compartir 
l’esperit de la moció, ja que SGAE (i altres entitats) abusen, de forma que en molts casos els 
diners recaptats no es destinen als creadors. Cal constatar el fet, reclamar modificacions legals, 
exigir el compliment de la sentència (la qual no diu que el cànon sigui sempre il·legal, ja que es 
diferencia per col·lectius) i reclamar les devolucions adients. En canvi, declarar no grata la 
SGAE, o dir que deixarem de pagar no sembla que sigui allò més adequat. 
 
La resta de grups intervé, donant suport a la moció i analitzant els termes de les esmenes, 
arribant-se finalment a un acord. 
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Després de la incorporació de les esmenes, el text definitiu de la moció, que s’aprova per 
unanimitat, és el següent: 
 

El passat 21 d'octubre el Tribunal de Justícia europeu va declarar il·legal el cànon que 
s'aplica a l'estat espanyol als aparells i materials de reproducció digital. La sentència va 
resoldre que l'aplicació d'aquest cànon per a la còpia privada no s'ajusta a la legislació 
comunitària perquè s'aplica de manera indiscriminada.  

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, pel que es va aprovar el text refós de 
la “Llei de propietat intel·lectual” va introduir el pagament d’una “compensació equitativa” 
amb l’objectiu de compensar els drets de propietat intel·lectual que es deixen de percebre per 
raó de la possible còpia digital de continguts protegits que es pugui fer amb algun aparell de 
reproducció o emmagatzemament. Es tracta del que es coneix com a “cànon digital” i que 
suposa una càrrega addicional sobre el preu de tots els suports i aparells que puguin ser 
destinats a la reproducció i emmagatzemant de documents digitals (discs durs, memòries, 
fotocopiadores, impressores, equips de reproducció i d’enregistrament de documents 
audiovisuals, reproductors mp3, CD-R, DVD-R, etc.). Per altra banda, la Llei de Propietat 
Intel·lectual també estableix un cànon que s'aplica a la reproducció de continguts protegits en 
espais públics com centres de la tercera edat, associacions culturals, escoles, centres esportius, 
establiments comercials, festes locals, etc... 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca ha hagut de pagar a l’SGAE  sota el concepte de 
propietat intel·lectual i en els darrers 5 anys, ja sigui la Festa Major, Ràdio i Televisió de 
Vilafranca o dels diferents actes festius i culturals, quantitats que sumen més de 70.000 euros. 

Atès que el “cànon digital” es tracta de la imposició d’un cost afegit que han de pagar 
tots els consumidors/es, al marge de si el material adquirit s’utilitza, o no, per a la reproducció 
privada de material subjecte a drets de propietat intel·lectual, vulnerant així la presumpció 
d’innocència del consumidor. 

Atès que les administracions destinen importants quantitats a l’adquisició de material 
subjecte al “cànon digital” que no es destinarà a la còpia o enregistrament de continguts 
protegits.  

Atès que el propi article 25 de la “Llei de Propietat Intel·lectual” ja estableix que el 
govern espanyol pot fixar excepcions al pagament del cànon “quan quedi suficientment 
acreditat” que la destinació o ús final dels equips, aparells o suports materials no sigui la còpia 
privada d’obres d’autor. 

Atès que recentment la Federació Catalana de Municipis ha aprovat una proposta de 
resolució en la que qualifica de desproporcionades les taxes que cobra la SGAE per 
l’organització d’espectacles lúdic-festius als municipis i que de forma semblant s'ha posicionat 
l'Associació Catalana de Municipis respecte de l'abús en el cobrament del “cànon digital”. 

Atès que el “cànon digital” també s'aplica a tot tipus d’espais públics i que aquests 
centres no es lucren ni comercialitzen la música que escolten i que la finalitat és simplement la 
d’acompanyar o ambientar el local.  

Atès que la legalitat vigent reconeix que el cobrament d’aquest cànon per escoltar 
música en aquests tipus de centres representa un abús ja que les emissores de ràdio i televisió 
paguen un cànon a la SGAE per la música que emeten,  de la mateixa manera quan es compra 
un CD, un DVD o qualsevol dispositiu reproductor es paga el cànon digital. 

Atesa la indefensió que provoca aquesta situació ja que la majoria d’entitats i 
consumidors/es es veuen obligats i resignats a pagar el cànon per no haver de fer front a la 
denúncia i posterior sanció.  

Atès que la Comissió Nacional de la Competència també ha qüestionat el paper de la 
SGAE, denunciant la falta de transparència sobre els repertoris que aquesta societat gestiona i 
que les tarifes són injustes, discriminatòries i perjudicials pels usuaris. 

Atès que els recursos obtinguts pel cobrament del “cànon digital” estan gestionats per 
entitats privades que no representen a tots els creadors i que aquestes entitats gestores 
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reclamen el cànon indiscriminadament fins i tot en nom d'autors i creadors a qui no 
representen i que posteriorment no entren en el repartiment de la recaptació del cànon. 

Atès que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat amb la sentència del 21 
d'octubre de 2010 que el “cànon digital” que s'aplica a l’Estat espanyol a tots els equips de 
reproducció digital adquirits per empreses, professionals, particulars i administracions 
públiques, com a compensació al creadors per la còpia privada, no està en línia amb la 
legislació comunitària. 

Atès que algunes administracions catalanes, inclosa la Generalitat de Catalunya, estan 
demanant a l’SGAE la devolució dels pagaments fets en concepte de “cànon digital”. 
 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda: 
1.Rebutjar els abusos que exerceix l'SGAE sobre l'Ajuntament de Vilafranca, els comerços i 

entitats de la vila i per extensió a totes les vilafranquines i vilafranquins. 
2.Rebutjar els termes de la vigent Llei de la Propietat Intel·lectual ja que reconeix i empara 

els abusos que exerceix la SGAE contra els comerços i les entitats de la nostra Vila. 
3.Instar al Parlament Català i al Congrés dels Diputats de l’Estat la necessitat d’una 

revisió en profunditat del marc legal del drets d’autor, per tal que sigui més just, sense 
obscurantismes, que conciliï els drets de la propietat intel·lectual amb el lliure intercanvi sense 
ànim de lucre, i que aquest últim deixi de ser criminalitzat, sinó considerat una eina eficaç per 
a distribuir i promocionar la cultura. 

4. L’Ajuntament de Vilafranca demana a les societats de gestió col·lectiva (SGAE, AIE, 
AGEDI, etc.) el compliment immediat de la sentència de 21 d’octubre de 2010 del tribunal de 
justícia de la Unió Europea, i que retornin tot el cànon cobrat en excés i contrari als termes 
d’aquesta sentència. En cas contrari, s’estudiarà l’exercici de les accions legals adients 
destinades al reintegrament, i el marc específic de tributació d’aquestes societats col·lectives al 
municipi de Vilafranca. 

5. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats espanyol. 
 

AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SO BRE 
CONVOCATÒRIA DE LA COMISSIÓ DE PUBLICITAT I PROPAGA NDA 

 
Després de la convocatòria del Ple, i per tant fora de l’ordre del dia, s’ha presentat una moció 
per part del grup Socialista. 
 
La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, ha estat acceptada per 
unanimitat.  
 
El text de la moció és el següent: 
 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca de setembre de 2007 va aprovar per 
unanimitat la moció que incloïa els següents acords: 
1. Constituir la comissió informativa de publicitat i propaganda institucional formada 
per un representant de cada grup municipal que tindrà tants vots com membres formin part del 
grup en el Consistori.  
2. Determinar que les funcions d’aquesta comissió seran: 

• Control previ i informe preceptiu de les campanyes institucionals que promogui 
l’Ajuntament de Vilafranca. 

• Control previ i informe preceptiu de la despesa i la equitat en la forma de la distribució 
de la publicitat en els mitjans de comunicació. 

• Control previ al disseny i contingut del butlletí municipal “L’Ajuntament Informa” 
assumint les tasques que feia la Comissió del Butlletí Municipal. 
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Atès que el govern té previst fer en el mes de desembre i gener una campanya institucional 
a la capella de Sant Joan amb el títol “Una Vilafranca que va endavant – Espais i equipaments 
2009-2011”. 

Atès que el contingut d’aquesta campanya pot ser interpretada com una clara propaganda 
electoral per part de l’equip de govern. 

Atès que l’equip de govern no ha convocat aquesta comissió de publicitat i propaganda, 
incomplint així la moció que es va aprovar per unanimitat, i per tant, deixant a la resta de 
grups municipals sense la possibilitat d’intervenir en cap decisió d’aquesta campanya. 
 

Per tot això, es proposen al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca els següents acords: 
  .  Que es convoqui amb urgència i abans de la posta en marxa d’aquesta campanya la 
comissió informativa de publicitat i propaganda institucional perquè pugui fer el control previ i 
emetre l’informe preceptiu.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
Francisco Romero (Grup Socialista) manifesta que la moció de 2007 s’ha de complir, i que 
abans de l’inici de la campanya programada la comissió s’ha de reunir, i ha de poder-hi dir la 
seva. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que des de l’elecció del nou equip de Govern de CiU no s’havia reunit 
la comissió, però això és a causa que no s’han fet campanyes o exposicions, ni s’ha editat el 
butlletí d’informació. Per això ja gairebé no es recordava que existia la comissió, però s’accepta 
la moció i es convocarà la comissió molt ràpidament. Anuncia Ruiz que la campanya serà 
austera. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. Afirma que algun butlletí sí que s’ha 
editat, i que la comissió no estava oblidada, almenys per part seva. 
 
Llorenç Casanova (CUP) demana que a mig any vista de les eleccions municipals el Govern no 
organitzi campanyes d’aquesta mena. 
 
L’alcalde Pere Regull (CiU) manifesta que la llei ja estableix un període de temps concret 
durant el qual no es poden fer campanyes o publicitat institucional, període que serà respectat. 
No s’han publicat per part del Govern actual butlletins, i ara es farà una exposició senzilla sobre 
les obres i els equipaments que s’han portat a terme, amb un cost molt més baix que el que 
gastava el Govern socialista anterior. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que el Govern actual ha fet publicitat, com per 
exemple el butlletí informatiu de SERCOM o la campanya “Aprendre a Vilafranca”. Les obres 
que ara seran l’objecte de la campanya vénen del Govern anterior, ja que l’actual ha fet poca 
cosa, i espera que no es parli vagament d’equipaments futurs no concretats, sense projecte ni 
pressupost. 
 
Aureli Ruiz (CiU) desmenteix que s’hagin fet accions publicitàries anteriorment, i el butlletí de 
SERCOM ni és de l’Ajuntament ni el Govern en sabia res. L’exposició que va fer a la capella de 
Sant Joan el Govern socialista el desembre de 2006 (“Vilafranca fa per tu”) va costar 50.000 
euros, mentre que la d’ara amb el Govern de CiU valdrà només 5.000 euros. L’exposició 
recollirà obres i equipaments que ja han finalitzat o imminents, i no pas idees de futur. 
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PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, comprometent-se 
el Govern a contestar per escrit les que no s’han respost oralment: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a unes queixes rebudes pel fet que, des del mes 
de setembre, a la Girada es fa la neteja viària de 6 a 7 del matí, produint-se d’altra banda més 
soroll que abans, i pregunta què se’n sap i què es farà. L’alcalde Pere Regull contesta que cal 
veure l’abast de les queixes, que a tot Europa la neteja s’acostuma a fer a aquestes hores i que ja 
es mirarà quina és la situació. 
 
b) Josep Quelart (ERC) recorda que la UNESCO ha declarat els castells patrimoni immaterial de 
la humanitat. Mentre a Valls es va fer una celebració el mateix dia de la declaració, a Vilafranca 
va tenir lloc un acte senzill tard i a contrapeu, i pregunta el per què de no haver-se organitzat 
una celebració ràpidament. L’alcalde Pere Regull contesta que segurament a Valls les colles es 
van espavilar molt abans en anar a l’Ajuntament a planificar-ho i aquí les colles, ningú, ningú va 
dir res fins el dia aquell que ens van trucar. 
 
c) Xavier Navarro (CUP) formula un seguit de preguntes relacionades amb la zona d’habitatges 
“el Vilar” (PAU 21 del POUM, Puleva-Ebro) i el seu entorn. Es pregunta: 
 
- Quan es plantaran els arbres del carrer Pere Alegret (hi ha escocells, però els arbres no s’han 
plantat mai), i quan s’arranjarà el sistema de rec (sense cobrir) d’alguns escocells del mateix 
carrer Pere Alegret. 
- Quan es canviaran els jocs infantils que no compleixen normativa situats a la plaça sense nom 
del sector del Vilar. També quan es posarà un nom a aquesta plaça, de forma que pugui ser 
objecte d’identificació i manteniment, i quan es repararà la font de la plaça que no funciona. 
- Quan s’actuarà sobre el talús de protecció de l’AVE existent en la mateixa plaça sense nom del 
sector del Vilar, ja que hi ha restes d’obra i matolls en mal estat. 
- Quan s’ordenarà a l’empresa Reyal que posi tanques al solar no edificat que té a la zona, de 
forma que no s’hi pugui accedir. D’altra banda, el mateix solar és ple de rates i brutícia, i el 
manteniment l’ha de fer l’empresa propietària; l’Ajuntament ha portat a terme tasques de 
desratització, i es pregunta si s’han repercutit els costos a l’empresa propietària. 
- Cal demanar a l’ADIF que acabi la instal·lació de la tanca protectora existent al pont de la 
Pelegrina, a la mateixa zona del Vilar, perquè l’enreixat no està acabat i els nens podrien caure. 
- Caldria demanar a la Universitat Politècnica un estudi sobre els nivells sonors que els trens 
produeixen a la zona del Vilar, tal com es va fer a la zona sud, i tenint en compte que 
s’incompleix la normativa vigent. 
- Es demana la millora de l’enllumenat públic d’alguns carrers de la zona del Vilar, perquè és 
insuficient. 
- Es pregunta si quan l’Ajuntament va rebre l’any 2007 les obres d’urbanització de la zona del 
Vilar tot era correcte, o si hi havia mancances o deficiències. 
 
d) Xavier Navarro (CUP), amb relació a l’adjudicació a “Serhs Food Area” del càtering de les 
llars d’infants, pregunta si l’adjudicació ha tingut en compte criteris de proximitat geogràfica i 
de no utilització de productes transgènics. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) pregunta els criteris emprats per a subscriure un conveni per a la 
prestació del servei de vetlladors i vetlladores en horari de menjador escolar durant el curs 
actual, i també els criteris per a denegar la prestació del servei de vetlladors i vetlladores. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) fa referència als paràmetres per a concedir o no els xecs servei. De la 
resposta rebuda amb relació a la pregunta que va formular la CUP, es desprèn que no existeixen 
uns paràmetres clars, i opina que hi hauria d’haver una relació clara dels requisits exigibles. 



 24 

 
g) Xavier Navarro (CUP) pregunta per les gestions que ha fet el Govern municipal per assumir 
el servei RESPIR que oferia anteriorment l’Espiga, d’acord amb la moció aprovada pel Ple. 
 
h) Xavier Navarro (CUP) pregunta què se’n sap del Centre Residencial d’Acció Educativa 
(CRAE) instal·lat a Sant Julià. Vol saber-ne la situació, nombre de gent acollida, etc. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) pregunta les raons que van donar lloc, per acord de Ple d’octubre, a la 
baixa en el pressupost de 3.000 euros per agermanaments i de 2.000 euros per a relacions 
internacionals i cooperació - gestió. 
 
j) Xavier Navaro (CUP) afirma que la CUP té coneixement del fet que s’està elaborant un Pla 
estratègic de Vilafranca, i vol conèixer la metodologia de treball i el calendari. 
 
k) Llorenç Casanova (CUP) pregunta què se’n sap del nou Centre d’Atenció Primària (CAP) 
que s’havia de construir a Vilafranca des de 2005.  L’alcalde Pere Regull contesta que no se’n 
sap res de nou. Es va fer el projecte des de la Generalitat que preveia un gran equipament, i la 
fins ara consellera de Salut de la Generalitat Marina Geli ha anunciat diverses vegades que la 
licitació i el començament de les obres eren imminents, però això no ha estat veritat, i no consta 
que la Generalitat disposi de partida pressupostària. L’Ajuntament, i ell mateix, han insistit, 
però sense resultats concrets. Es continuarà exigint des de l’Ajuntament, naturalment.  La 
regidora del grup Socialista Teresa Terrades, responsable de Salut fins a l’abril de 2009, també 
confirma que es van fer gestions i que des de la Generalitat s’anunciava que les obres tiraven 
endavant, la qual cosa no ha estat així. 
 
l) Teresa Terrades (grup Socialista) fa referència a la moció de maig de 2010 sobre la creació 
d’un Banc d’Aliments, i demana saber quines gestions ha fet al respecte el Govern municipal. 
 
m) Teresa Terrades (grup Socialista) s’interessa pel programa d’alfabetització en català 
“Parlem-ne”, que permet que nouvinguts aprenguin a llegir i escriure, i a fer-ho en català. 
Sembla que s’ha previst suprimir el programa des de l’Ajuntament, i demana explicacions. 
L’alcalde Pere Regull diu que es contestarà per escrit, però que està segur que la funció es 
mantindrà, i que la tasca es farà encara que sigui a través d’un sistema diferent. 
 
n) Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que la Junta de Govern va acceptar la cessió d’ús, a 
favor de l’Ajuntament, de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, per a usos provisionals de 
magatzem. Pregunta si, a banda d’això, el Govern té propostes o idees sobre futures utilitzacions 
definitives d’aquest espai. 
 
o) Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que, malgrat les preguntes i la moció aprovada, les memòries 
anuals de la Policia Local no s’han fer arribar als grups, la qual cosa constitueix un incompliment. Quant 
a la presentació del Pla de qualitat de la Policia, la convocatòria feta es va deixar sense efecte per raons 
d’agenda, però pregunta si es tornarà a convocar aviat com correspon. L’alcalde Pere Regull contesta que 
la convocatòria es va anul·lar per raons d’agenda, i que com que havia d’assistir un representant de la 
Generalitat s’esperarà al nou Govern. Lecegui pregunta, irònicament, si caldrà esperar fins que hi hagi un 
nou Govern de Vilafranca, perquè si parlem del Govern de la Generalitat no se sap què té a veure amb la 
presentació d’un Pla de qualitat de la nostra Policia Local.  
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
 
El secretari,                                                        Vist i plau, L'alcalde, 

 
 
 
 



 25 

    Francesc Giralt i Fernàndez                                   Pere Regull Riba.  


