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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 02/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 24 de març de 2015 
Horari: de 20:03 hores del 24/03/2015  a 00:10 hores del 25/03/2015  
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 
- Anna Doblas i Ruiz 
- Carme Garrido i Garrido 
- Raimon Gusi i Amigó  
- Sebastià Jané i Arrufat 
- Josep Maria Martí i Ràfols  
- Joan Manel Montfort i Guasch 
- Xavier Navarro i Domènech  
- Toni Peñafiel i Hervás 
- Pep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas 
- Francisco Romero i Gamarra 
- Maria Dolors Rius i Marrugat   
- Aureli Ruiz i Milà  
- Jordi Solà i Sebastià 
- Joan Tarrida i Busquet  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Ramon Zaballa i 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 
 
Amb caràcter previ, es guarda en el saló de sessions un minut de silenci en senyal 
de condol per les 150 víctimes morals, moltes d’elles del nostre país, de l’accident 
aeri d’avui mateix, quan s’ha estavellat un avió alemany que volava de Barcelona a 
la ciutat alemanya de Düsseldorf. 
 



 

2 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet al Ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 17/02/2015. 
L’acta esmentada és aprovada per assentiment. 
 
I. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2014 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde, d’acord amb l’article 193.4 del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals,  
 
INFORMA: 
 
Al ple Municipal, el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de la Corporació 
corresponents a l’exercici econòmic de 2014, aprovats mitjançant Decrets de data 
27 de febrer de 2015, segons el que disposa l’article 191.3 de l’esmentat text legal, 
amb el següent detall: 
 
ENTITAT 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets .......................................................   43.793.792,33 
 . Obligacions reconegudes netes ...........................................   40.872.616,90 
 . Resultat pressupostari .......................................................                   2.921.175,43 
 . Despeses finançades amb rom. de tresoreria  .......................    25.793.326,71 
 . Desviacions positives de finançament ..................................   26.450.517,51 
 . Ajustaments .....................................................................                     -657.190,80 
 . Resultat pressupostari ajustat ............................................    2.263.984,63 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2014 ..................................                    5.810.286,32 . Saldo 
final Obligacions a 31/12/2014 .......................................................        557.243,37 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2014 ..........................                  0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2014 ..........................                  0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2014 ....................  11.673.787,16 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2014 ..................    7.141.912,43 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1.- Despeses ................................................................................   30.205.213,39 . Saldos 
compromesos AD..........................................................................     4.849.846,15 
 . Operacions de capital ........................................................   24.439.170,34 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ..............................        916.196,90 
 
2.- Ingressos ...............................................................................   30.205.213,39 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ........................................   26.450.517,51 
 . Recursos afectats .............................................................    3.754.695,88 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
 
1.- Fons líquids ............................................................................   27.837.527,62 
 
2.- Drets pendents de cobrament ...................................................   11.233.630,69 
 . Pressupost corrent ............................................................   5.472.579,39 
 . Pressupostos tancats .........................................................   7.141.912,43 
 . Operacions no pressupostàries ...........................................      405.483,57 
 . Cobraments pendents d’aplicació ........................................   1.786.344,70 
 



 

3 
 

3.- Obligacions pendents de pagament ............................................                    5.963.767,93 
 . Pressupost corrent ............................................................   4.258.948,25 
 . Pressupostos tancats .........................................................      557.243,37 
 . Operacions no pressupostàries ...........................................   1.159.140,09 
 . Pagaments pendents d’aplicació .........................................        11.563,78 
 
I. Romanent de tresoreria total ......................................................   33.107.390,38 
II. Saldos de dubtós cobrament ......................................................                    5.856.561,34 
III. Excés de finançament afectat ...................................................   26.450.517,51 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .........................        800.311,53 
 
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL PÚBLICA LOCAL 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets .......................................................   45.000,00 
 . Obligacions reconegudes netes ...........................................   45.230,62 
 . Resultat pressupostari .......................................................   -230,62 
 . Despeses finançades amb rom. de tresoreria            0,00 
 . Desviacions positives de finançament ..................................       0,00 
 . Ajustaments .....................................................................   0,00  
 . Resultat pressupostari ajustat ............................................   -230,62 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2014 ..................................   5.230,62 
        · Saldo final Obligacions a 31/12/2014 ....................................   0,00 
  
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2014 ....................  47.311,00 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2014 ..................  0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1.- Despeses ................................................................................   0,00 
 . Saldos compromesos AD....................................................  0,00 
 . Operacions de capital ........................................................  0,00 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ..............................  0,00 
 
2.- Ingressos ...............................................................................   0,00 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ........................................  0,00 
 . Recursos afectats .............................................................  0,00 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
 
1.- Fons líquids ............................................................................   61.070,60 
 
2.- Drets pendents de cobrament ...................................................   18.150,00 
 . Pressupost corrent ............................................................  15.000,00 
 . Pressupostos tancats .........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries ...........................................  3.150,00 
 . Cobraments pendents d’aplicació ........................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ............................................   6.158,24 
 . Pressupost corrent ............................................................  4.837,32 
 . Pressupostos tancats .........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries ...........................................  1.320,92 
 . Pagaments pendents d’aplicació .........................................  0,00 
 
I. Romanent de tresoreria total ......................................................   73.062,36 
II. Saldos de dubtós cobrament ......................................................   0,00 
III. Excés de finançament afectat ...................................................   0,00 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals .........................   73.062,36 

 
El regidor d’Hisenda i portaveu del Govern i de CiU, Aureli Ruiz, comenta que es 
dóna compte del resultat pressupostari de 2014. Atès que el Consorci Penedès TV 
té poc impacte econòmic, vol centrar la seva intervenció en el resultat de l’entitat, 
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de l’Ajuntament estrictament, amb un romanent de tresoreria positiu (també 
conegut com a superàvit) de 800.311,53 euros. 
 
Sobre ingressos, i malgrat que la crisi econòmica persisteix i té greus i negatius 
efectes, s’observa respecte de les previsions pressupostàries realitzades un cert 
increment en els tributs liquidats i relacionats amb l’activitat econòmica, dada que 
ha de ser valorada amb prudència, però com un bon senyal. Però, per contra, tenim 
importants fallits i anul·lacions de drets, i hem hagut d’incrementar les provisions 
per insolvències procedents d’anys anteriors. També s’han reduït subvencions de la 
Generalitat, i algunes d’elles que encara són possibles si no s’han reconegut 
expressament per la mateixa Generalitat no s’han computat, per raons de 
prudència. En impostos, taxes i preus públics hem liquidat 1,7 milions d’euros més 
del previst, però en canvi els ingressos totals han estat d’un milió d’euros menys 
que els pressupostats. 
 
Quant a despeses, s’ha estalviat, de manera que s’ha pogut compensar amb escreix 
la pèrdua d’ingressos. S’ha fet una bona gestió política i tècnica, i hem estalviat 
600.000 euros en serveis que prestem tot garantint que aquests serveis es 
continuen prestant amb qualitat, i també hem generat estalvis en contractacions 
externes, subministraments, cost d’obres per baixes sobre els preus de licitació, 
despeses financeres, etc. El romanent positiu de 800.000 euros representa un 2% 
del total, i cal considerar-lo raonable. Hem de complir la llei, tenir un Ajuntament 
sanejat, pagar dins de termini tots els proveïdors i disposar d’un marge de 
maniobra per si en el futur hem de fer front a alguna obra o inversió costosa no 
prevista. Aureli Ruiz recorda que segons la llei el romanent es pot destinar a 
poques coses que no siguin la reducció de l’endeutament. 
 
Aureli Ruiz esmenta que som un Ajuntament amb finances força sanejades i amb 
un deute comparativament reduït; a més, gaudim d’impostos moderats i d’uns 
serveis amplis, bons i correctes (serveis socials i educatius, promoció econòmica, 
etc.). Cal apel·lar a l’optimisme, a la prudència i a la bona gestió. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que és positiu tancar amb superàvit. De tota manera, 
destaca que fa anys que quan Aureli Ruiz presenta la liquidació afirma que s’ha 
estalviat en despeses respecte de l’any anterior. L’estalvi en despesa, si no va en 
detriment de la qualitat dels serveis, és positiu, però si cada any es diu que s’ha 
estalviat respecte de l’any anterior vol dir que les coses no es feien tan bé calia, 
perquè en el passat es va estalviar menys del que realment era possible. A més, 
afegeix Quelart, un superàvit de 800.000 euros esdevé alt, potser el doble del que 
seria sensat, i això significa que uns 400.000 euros s’haguessin pogut destinar a 
inversions o accions socials, i és de lamentar que no hagi estat així. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) manifesta que les dades semblen desmentir que hi hagi 
una millora econòmica, com resulta del volum d’impagats que patim. Molts privats  
no poden fer front als tributs, i la Generalitat ja no és que digui que pagarà tard, 
sinó simplement que no pagarà. El romanent de 800.000 euros constitueix una 
desviació excessiva que ja ha tingut lloc en altres ocasions anuals anteriors. Durant 
el 2014 s’haguessin pogut gastar aquests diners en atendre necessitats importants 
de la gent, i ara en canvi la llei ens obligarà a destinar la major del romanent a 
eixugar deute, és a dir, a pagar als bancs. 
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Josep Ramon (PP) comenta que malgrat les dificultats es demostra que comencem 
a sortir de la crisi, i que l’economia millorarà d’ara endavant; tant de bo a més la 
Generalitat pagui a l’Ajuntament aviat els 800.000 euros que deu, perquè la no 
aportació econòmica de la Generalitat per a llars d’infants o per a l’escola Arsenal 
obliga l’Ajuntament a portar a terme un sobreesforç econòmic. És positiu el 
romanent, que espera que es pugui destinar a altres coses a més de pagar deute. 
Tenim un endeutament moderat, i és cert que la gestió no deu ser tant bona com 
es diu si cada any es presenta com un mèrit de govern haver assolit estalvis en la 
despesa respecte de l’any anterior. Quan l’argument es repeteix any rere any és 
clar que alguna cosa falla. 
 
Xavier Navarro (CUP) no coincideix amb el PP quant a la millora econòmica, perquè 
la gent no la nota i moltes persones pateixen. La liquidació és en bona part una 
operació tècnica. El govern diu que estalvia 1 milió d’euros en despesa, però no 
coneixem en què ni quins efectes té, i tampoc s’han explicat les raons dels estalvis 
en inversions adjudicades. Lamenta Navarro que el romanent es destini a pagar als 
bancs quan la llei permet destinar-lo també a certes inversions, i és trist que la 
mateixa llei prioritzi pagar el deute amb els bancs per damunt d’atendre les famílies 
amb necessitats. Cal tenir present que la Generalitat ens deu quasi 1 milió d’euros, 
i el romanent és una operació tècnica, ja que ningú pot pensar que tenim un 
sobrant en caixa de 800.000 euros per a gastar en allò que es vulgui. 
 
Francisco Romero (grup Socialista i Govern) afirma que la liquidació consisteix en 
gran part en una operació tècnica. Però és molt important, perquè si tinguéssim 
dèficit la llei ens obligaria a elaborar plans de sanejament i perdríem autonomia de 
gestió. El 2% dels recursos com a superàvit és una xifra raonable i ajustada. És 
gràcies a la bona gestió, amb unes finances sanejades, un endeutament moderat i 
pagaments al dia als proveïdors que podem preservar la nostra capacitat de gestió, 
i mantenir una cartera de serveis potent i de qualitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) recorda que la legislació sobre estabilitat i sostenibilitat 
suposa forts controls dels ajuntaments, de manera que aquests veuen limitada la 
seva autonomia. La legislació l’ha aprovada el PP, però prèvia una reforma de 
l’article 135 de la Constitució aprovada de pressa i sense transparència, elaborada 
pel PSOE (president Rodríguez Zapatero) i el PP, al dictat de la cancellera alemanya 
Angela Merkel. 
 
L’alcalde Pere Regull desmenteix que el fet que cada any s’estalviï denoti mala 
gestió. Gastem menys del previst en el pressupost, però això no vol dir que gastem 
menys que l’any anterior, com ho demostra per exemple que el volum del 
pressupost de 2015 és superior al de 2014. És cert que, per llei i encara que no ens 
agradi, l’Administració Local és l’única de l’Estat que té prohibit tancar els 
pressupostos amb dèficit. 
 
II. JUNTA EMPRESA AIGÜES I COMPTES 2014 
 
En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA”, i adopta l’acord següent: 
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De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts 
socials de l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA, s'acorda l'aprovació 
de: 
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014,  

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de 
l’Estat d’Ingressos i Despeses Reconeguts, de l’Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net, de la Memòria Anual i dels Informes de Gestió i d’Auditoria. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual 
de negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat 
d'abreujada. 
 
El resultat de l’exercici es concreta en un saldo positiu de 339.276,15 €, 
proposant-se la següent aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment  
Saldo del compte de pèrdues i guanys 339.276,15 € 
  
Aplicació  
A reserves voluntàries 339.276,15 € 
  

 
Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 

 
L’anterior acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz (CiU) explica aquest dictamen juntament amb els 
sis següents de l’ordre del dia (punts 2 al 8), sens perjudici de poder contestar 
qüestions específiques d’alguns d’ells i de les votacions que en tot cas seran 
separades. Destaca que totes les entitats dependents respecte de les quals 
s’aproven els comptes (o se n’informa) disposen dels seus propis òrgans de govern, 
amb presència de representants de tots els grups municipals, i en els quals els 
comptes ja s’han debatut, comentat i valorat. 
 
L’Empresa d’Aigües té autonomia d’ingressos (ha millorat els beneficis, gràcies en 
part a nous serveis que es presten a municipis de la comarca), però la resta d’ens 
són deficitaris i requereixen d’aportacions de l’Ajuntament, per bé que ha d’existir 
rigor i control, i les entitats han d’ajustar la despesa als ingressos que tinguin 
comptant amb l’aportació municipal pressupostada, sense esperar que aquestes 
aportacions puguin ser ampliades. Ruiz destaca que les empreses d’Habitatge i 
d’Aparcaments es troben en liquidació, i que les pèrdues de la primera provenen 
d’una devaluació dels seus actius immobiliaris, que es porten a terme aportacions 
municipals importants a l’EPEL Institut Municipal de Formació per a finançar l’escola 
de música i l’escola d’art l’Arsenal, i que l’aportació al VINSEUM se situa en 545.000 
euros, i la de la Fundacio FM en 150.000 euros més la subvenció que va atorgar la 
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Diputació. En conjunt, les transferències de l’Ajuntament als ens dependents 
superen a l’any els dos milions d’euros. 
 
Pep Quelart (ERC) dóna el seu suport als comptes de l’Empresa d’Aigües, ja que la 
societat es troba sanejada i fa una bona gestió. Tenen dubtes sobre SERCOM que 
recomanen l’abstenció. També s’abstindrà en els comptes d’Habitatge ja que la 
liquidació s’està allargant massa i presenta interrogants, i en els comptes de 
SOVIPAR perquè també cal accelerar una liquidació que ERC demanava des de fa 
anys. Les aportacions a l’EPEL i a la fundació FM són positives, perquè cal apostar 
per l’educació i la cultura. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) dóna el seu suport als comptes d’Aigües, perquè el govern 
no ha reincidit en la pràctica de descapitalitzar la societat que va portar a terme 
l’any 2012, i sembla que s’aposta pel servei públic. L’empresa d’Aigües es gestiona 
correctament, si bé caldria reforçar els criteris socials i ambientals. Els comptes de 
SERCOM plantegen dubtes (augment d’ingressos publicitaris que és bo, però 
correlatiu increment de despeses de personal). Lamenta que quant a la societat 
d’Habitatge hi hagi hagut errors, i SOVIPAR era una societat deficitària perquè  
ingressos com les multes de trànsit i les zones blaves els fa seus l’empresa SABA. 
Pel que fa a l’Institut de Formació, Peñafiel advoca per introduir la tarifació social 
en l’escola de música i per evitar dubtes amb relació a l’escola d’enoturisme. 
Finalment, és perillosa a parer seu la dinàmica de la fundació VINSEUM, l’aportació 
municipal a la qual ha passat de 180.000 a 545.000 euros, mentre que els privats 
del sector vitivinícola i entitats com Pinnae no col·laboren ni s’impliquen. 
 
Josep Ramon (PP) dóna el seu suport a la gestió de l’Empresa d’Aigües, i anuncia 
que s’abstindrà pel que fa a l’Institut de Formació perquè caldria recuperar les 
aportacions de la Generalitat a l’escola de música i d’art (l’Ajuntament no pot 
suportar molt temps la major part de costos). VINSEUM es troba en transformació, 
i caldria treballar per tal que per exemple l’Estat fos patró i fes aportacions, i per tal 
també de procurar aportacions de Pinnae si la banca de la qual és accionista genera 
algun dia beneficis. Cal donar suport als comptes de la Fundació FM, sens perjudici 
de treballar per a generar més ingressos de privats, SERCOM planteja dubtes i 
caldria treballar per a fer possibles més ingressos publicitaris. SOVIPAR es troba en 
liquidació i Habitatge va fer una promoció amb èxit i una altra sense èxit econòmic, 
i ara caldrà veure si un cop liquidada podem vendre els locals i recuperar 
aportacions municipals realitzades. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la gestió de l’Empresa d’Aigües i l’encoratja a 
avançar en la prestació de serveis per a municipis altres que Vilafranca. S’han vist 
dubtes a SERCOM (més ingressos però també més despeses de personal), i 
malauradament es liquida Habitatge quan cal promoure més habitatge social. 
Quant a SOVIPAR, es liquida, però cal recordar que el PSC i CiU van apostar per 
privatitzar les zones blaves quan un informe tècnic deia i justificava que la seva 
gestió pública podia reportar 500.000 euros anuals de benefici per a l’Ajuntament. 
És positiu apostar per la formació i per l’Institut de Formació, incidint més però en 
beques i tarifes socials, els comptes de la fundació FM són positius i cal replantejar 
la Fundació Vinseum, perquè no pot ser que el museu el mantingui l’Ajuntament 
quasi en exclusiva, i que la Generalitat no hi faci cap aportació. 
 
III. JUNTA SOCIETAT SERCOM I COMPTES 2014 
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En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Serveis 
Municipals de Comunicació, SL” (SERCOM, SL), i adopta l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts 
socials de la societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació SL, 
s'acorda l'aprovació de: 
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, la Memòria Anual i l’Informe 
d’Auditoria. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de 
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -644.595,43 €, 
proposant-se el repartiment següent: 
 
 

Base de repartiment  

Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -644.595,43 € 

Compensació per aportació de socis i propietaris 644.000,00 € 

Total            595,43 € 

Aplicació  

A resultats exer. anteriors pendents compensar amb beneficis futurs -595,43 € 

                     Total       -595,43 € 

 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la 
junta. 
  
L’anterior acord s’ha adoptat amb 15 vots a favor (grups de CiU i Socialista) i 6 
abstencions (CUP, PP, ICV-EUiA i ERC). 
 
IV. JUNTA SOCIETAT D’HABITATGE I COMPTES 2014 
 
En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL (en liquidació)”, i adopta l’acord 
següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 8 i concordants dels estatuts 
socials de la societat privada municipal “Societat Municipal d’Habitatge de 
Vilafranca del Penedès SL , en liquidació”, s'acorda l'aprovació de: 
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de 
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l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la Memòria Anual i de l’Informe 
d’Auditoria. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de 
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -410.391,00 €, 
proposant-se la següent aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment  
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -410.391,00 € 
Aplicació  
A resultats negatius -410.391,00 € 

 
Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la 
junta. 
 
L’anterior acord s’ha adoptat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista i CUP) i 
4 abstencions (PP, ICV-EUiA i ERC) 
 
V. JUNTA SOCIETAT SOVIPAR I COMPTES 2014 
 
En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Societat 
Vilafranquina d’Aparcaments, SL (en liquidació)”, i adopta l’acord següent: 
 
PRIMER: De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels 
estatuts socials de la Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL (en liquidació), 
s'acorda l'aprovació de:  
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2013, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de la Memòria. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual 
de negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat 
d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -184.543,75 €, 
proposant-se la següent  base de repartiment: 
 

Base de repartiment  
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) -184.543,75 € 
Aplicació  
A compensar amb beneficis futurs -184.543,75 € 
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Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la 
junta. 
 
L’anterior acord s’ha adoptat 19 vots a favor (CiU, grup Socialista, CUP i PP) i 2 
abstencions (ICV-EUiA i ERC). 
 
VI. EPEL INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ, COMPTES 2014 
 
Es proposa l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts 
socials de l’Entitat Pública Empresarial Local Institut Municipal de Formació, 
s'acorda l'aprovació de:  
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i de la Memòria Anual. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual 
de negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat 
d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de -814.025,01 €, 
proposant-se la següent base de repartiment: 
 

Base de repartiment  
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) - 814.025,01 € 
Compensació per aportació de socis i propietaris 800.000,00 € 
Reserves voluntàries 14.025,01 € 
Aplicació  
A reserves voluntàries 0,00 € 

 
 
L’acord anterior s’ha aprovat amb 16 vots a favor (CiU, grup Socialista i ERC) i 5 
abstencions (CUP, PP i ICV-EUiA). 
 
VII. INFORME COMPTES FUNDACIÓ FESTA MAJOR 2014 
 
En aquest punt, el Ple és informat de: 
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i de la 
Memòria Anual de la fundació. 
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Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de 
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en un saldo negatiu de -6.660,84 €, 
proposant-se el repartiment següent: 
 

Base de repartiment   

Saldo del compte de pèrdues i guanys                   -6.660,84 € 
 

Aplicació a Romanent                      -6.660,84 € 

 
Es donen per informats els comptes de la fundació. 
  
VIII. INFORME COMPTES FUNDACIÓ VINSEUM 2014 
 
En aquest punt, el Ple és informat de: 
 
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2014, 

comprensius del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, 
L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, la memòria econòmica i l’informe 
d’auditoria de la fundació. 

 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la 
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de 
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en un saldo negatiu de -18.849,09 €, 
sobre el qual no s’adopten acords de repartiment: 
 

Base de repartiment   

Saldo del compte de pèrdues i guanys                   -18.849,09 € 
 

  

 
Es donen per informats els comptes de la fundació. 
  
IX. MODIFICACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2015 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de crèdits extraordinaris, de Suplements de crèdit i 
de Transferències de crèdit  del Pressupost de l'Entitat d'enguany mitjançant majors 
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i aplicació del 
romanent de tresoreria de l’exercici 2014, 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: 
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Partida 
 
7.33402.48901 Convenis entitats projecte Capital 
 de la Cultura Catalana 2015 .............. 115.000,00 
 
7.23105.48903 Conveni Aules Extensió Universi- 
 tària ............................................... 1.300,00 
 
7.34101.48915 Conveni Club Espirall Les Clotes: 
 Esport base ..................................... 6.000,00 
 
2.01101.91304 Amortització anticipada préstecs  
 subrogats de la SMHV, SL .................   453.553,77 575.853,77 
 
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ......................  575.853,77 
        
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
 
4.92022.22700 Neteja edificis .................................    10.832,00 10.832,00 
 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ...........................  10.832,00 
 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT: 
 
Partida 
 
4.92022.22700 Neteja edificis ................................. 17.168,00 
 
7.33401.48900 Subvencions a activitats culturals 
 I diverses .......................................  15.000,00 
  
7.33401.48914 Conveni Joventuts Musicals: concurs 
 joves intèrprets ............................... 2.700,00 34.868,00 
 
TOTAL CRÈDITS EXT, SUPLEMENTS I TRANSFERÈNCIES  621.553,77 
 

FINANÇAMENT 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
 
7.33402.22699 Projecte Capital de la Cultura 
 Catalana 2015 ................................. 130.000,00 
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4.32302.22700 Escoles educació primària: neteja ...... 3.464,00 
 
5.24125.22700 Centre Àgora: neteja ....................... 1.326,00 
 
6.16211.22700 Recollida d’escombraries .................. 2.979,00 
 
6.16302.22700 Neteja viària i manteniment espais 
 periurbans ......................................  19.399,00 157.168,00  
  
TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA ..........................  157.168,00 
  
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
 
451.02 Consorci Promoció Turística Alt 
 Penedès ......................................... 3.432,00 
 
480.16 Particulars: projecte arranjament 
 de façanes ......................................    7.400,00 10.832,00 
  
TOTAL MAJORS INGRESSOS .................................       10.832,00 
 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
Concepte 
 
870.02 Aplicació romanent de tresoreria 
 per a incorporació de crèdits .............    453.553,77    
 
TOTAL APLICACIÓ ROMANENT  ............................       453.553,77 
 
 
  RESUM FINANÇAMENT 

 
  Baixes per transferència            157.168,00 
  Majors ingressos                     10.832,00 
  Aplicació romanent             453.553,77   
 
  TOTAL FINANÇAMENT ............        621.553,77 
 
 
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. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista i del 
PP) i 4 abstencions (CUP, ICV-EUiA i ERC). 
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El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz (CiU) explica que ajustem unes partides de neteja 
d’edificis vistes les necessitats detectades, fem algun traspàs de fons per a la 
capital cultural 2015 en funció de qui gestiona finalment la despesa i apliquem part 
del romanent de tresoreria de 2014 a amortitzar préstecs sobre immobles que 
adquirirà l’Ajuntament arran de la liquidació de la Societat Municipal d’Habitatge. 
Eixugar deute és de les poques coses que la llei deixa fer amb el romanent, si bé 
s’intentarà destinar també una part en el futur a inversions que la llei considera 
com a financerament sostenibles. 
 
Pep Quelart (ERC) recorda que ERC va votar contra el pressupost, i per coherència 
acostuma a votar en contra quan el pressupost es modifica. En aquest cas 
s’abstindrà a la vista de les modificacions que es plantegen, les quals no són 
problemàtiques. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) anuncia que s’abstindrà atès que no s’ha negociat o 
dialogat la proposta amb el seu grup. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que votarà a favor, ja que és positiu aplicar part del 
romanent de 2014 a liquidar hipoteques de finques que seran de propietat 
municipal. 
 
Xavier Navarro (CUP) aposta per l’abstenció en tractar-se d’una qüestió ordinària 
de funcionament. Lamenta que part del romanent de 2014 es destini a pagar als 
bancs i no a atendre a les persones amb més necessitats. 
 
X. CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL 
 
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 
PRIMER: Sol·licitar una operació de crèdit per import de DOS MILIONS DOS-
CENTS VINT-I-CINS MIL EUROS (2.225.000 €) amb la finalitat d’obtenir els 
recursos necessaris per al finançament dels projectes d’inversió que es realitzaran 
durant l’exercici 2015. 
 
SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Banco de Sabadell, S.A., signant, jutn amb la 
Diputació de Barcelona el conveni regulador del programa Crèdit Local per a 
l’obtenció d’un préstec d’import de 2.225.000 €. 
 
TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d’interès 
del mateix préstec, amb càrrec al Programa de crèdit local i sotmès a les condicions 
que imposen les normes reguladores. 
 
QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d’aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d’obtenir l’autorització 
de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona 
gestioni necessita autorització. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 3 
en contra (CUP i ERC) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 
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Explica el dictamen el regidor d’Hisenda Aureli Ruiz, juntament amb el següent de 
l’ordre del dia. El pressupost de 2015 preveu acudir a préstecs per a finançar 
inversions per un total de 2,4 milions d’euros, i els dos préstecs que es proposa 
demanar ascendeixen en conjunt a aquesta xifra. L’operació amb la Diputació de 
175.000 euros és sense interès. El préstec restant es fa amb Banco Sabadell via 
Diputació, en bones condicions i amb subvenció de la Diputació. Cal recordar que 
durant 2015 també amortitzarem crèdits, de manera que a finals d’any 
l’endeutament total s’haurà reduït. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que votarà en contra com fa darrerament quan es 
planteja concertar crèdits. Si realment volem reduir el deute, no té sentit demanar 
nous crèdits, per molt que altres s’amortitzin. L’interès és bo gràcies a una 
subvenció de la Diputació, però els recursos de la Diputació també procedeixen dels 
impostos dels ciutadans. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que l’operació amb la Diputació a interès 0% 
serveix per a pagar en la pràctica a terminis una expropiació. Es proposa un crèdit 
amb Banc Sabadell, que és una entitat que porta a terme desnonaments 
d’habitatges, quan el ple ha aprovat mocions contràries als desnonaments i a favor 
d’una banca ètica. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen. Cal complir el pressupost i no podem 
prescindir de l’endeutament sobtadament. Amb aquestes operacions ens estalviem 
globalment pagaments d’interessos, la qual cosa és positiva. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que de vegades sembla que la Diputació sigui una 
màquina de fer diners, però la realitat és que la Diputació som tots i la paguem 
entre tots, de manera que allò que ens dóna no és de franc. Parlem de crèdits 
vinculats a inversions que no han estat consensuades en el marc d’un procés de 
participació ciutadana, com caldria. A més, no té sentit demanar crèdits i plantejar 
noves inversions a dos mesos d’unes eleccions que podrien canviar la composició 
del govern. No és bo finançar inversions amb crèdits, ni té sentit gastar el 
romanent positiu de 2014 en amortitzar o pagar crèdits per a , simultàniament, 
demanar uns altres crèdits. 
 
Aureli Ruiz explica que el préstec es fa amb el Banc Sabadell perquè va guanyar el 
concurs convocat per la Diputació en el marc del programa Crèdit Local. Va guanyar 
perquè oferia les millors condicions, i anteriorment l’entitat triada era una altra 
(Catalunya Caixa). Ningú pot millorar aquestes condicions financeres. D’altra 
banda, demanem el que correspon per a les inversions del pressupost de 2015 ja 
aprovat, i el que no podem és paralitzar l’activitat municipal i la millora de la vila 
pel simple fet que s’acostin eleccions. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que la CUP no demana que s’aturi Vilafranca, sinó 
unes inversions definides sense consens ni participació, mentre Vilafranca no 
avança en la millora dels drets socials. Aureli Ruiz replica que d’acord amb el 
pressupost totes les inversions es financen amb crèdits. Tots els ingressos que no 
són crèdits, i que constitueixen la major part del pressupost, es destinen a 
despeses corrents i de caràcter social. El que no podem fer d’acord amb la llei és 
aplicar crèdits a ajuts per a les famílies. 
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XI. OPERACIÓ DE CRÈDIT DIPUTACIÓ 
 
Es planteja al Ple el dictamen següent: 
 
PRIMER: Sol·licitar a la Caixa de Cooperació de la Diputació de Barcelona una 
operació de crèdit per import de CENT SETANTA-CINC MIL EUROS (175.000,00 €) 
amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris per al finançament dels projectes 
d’inversió que es realitzaran durant l’exercici 2015. 
 
SEGON: Facultar a l’Alcalde-President perquè, en nom i representació de la 
Corporació Municipal, efectuï els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 3 
en contra (CUP i ERC) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 
 
XII. SITUACIÓ FINANCERA I NOVES PLACES DE POLICIA LOCAL 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Atès que l’article 21. u, 2 C) de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado per l’any 2015 estableix els criteris i possibilitats 
per aprovar l’oferta pública d’ocupació referents corresponents al personal de la 
Policia Local. 
 
Atès que en l’esmentat precepte legal es permet que s’arribi fins al 100% de la taxa 
de reposició d’efectius sempre que es tracti d’Entitats Locals que compleixin o no 
superin els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes Locals o, si escau, 
en les respectives Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en matèria 
d’autorització d’operacions d’endeutament. 
 
Atès que a més del requisit esmentat en el paràgraf anterior, hauran de complir 
amb el principi d’estabilitat al qual fa referència l’article 11.4 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, i mantenir una 
situació d’equilibri o superàvit pressupostari, tant en la liquidació del pressupost de 
l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent. 
 
Atès que aquest Ajuntament compleix amb els requisits establerts en l’esmentada 
normativa per tal de poder treure a convocatòria pública places d’Agent de Policia 
Local, sent requisit imprescindible acord exprés del Ple d’acord amb la Llei 22/2013. 
 
Atès que es té la intenció de convocar 3 places d’Agent de la Policia, de les quals 
dues ja estan cobertes actualment amb caràcter interí. 
 
Atès que l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix a 
les corporacions locals la potestat d’autoorganització. 
 
S’ACORDA, 
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Primer.- Declarar que amb la provisió definitiva, prèvia tramitació del procediment 
administratiu establert a tal efecte, de 3 places d’Agent de Policia Local es dóna 
compliment al principi d’estabilitat financera d’acord amb allò previst a l’article 11.2 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat, 
i d’acord amb el document elaborat per la Intervenció general, que dóna 
compliment a l’article 21. u, 2 C) de la Ley 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015. 
 
Segon.- Posar en coneixement del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
d’aquest acord i la documentació de l’expedient. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 18 vots a favor (CiU, grup Socialista, PP i 
ICV-EUiA) i 3 abstencions (CUP i ERC). 
 
El portaveu del Govern Aureli Ruiz recorda que l’any 2014 es van cobrir places 
d’agent de la Policia. Ara es volen cobrir tres places vacants més que ocupen 
interins, cosa que la llei permet a l’Ajuntament si s’aprova la proposta, tenint en  
compte la situació favorable de les seves finances. No tots els ajuntaments estan 
en disposició d’aprovar aquestes convocatòries. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que en Comissió no es va explicar bé quina va ser la 
convocatòria de 2014, i s’ignora com va acabar. Cal informació més completa que 
no deixi lloc a dubtes, i a més sembla poc elegant convocar aquestes places a les 
portes de les eleccions municipals. Aureli Ruiz contesta que anem cobrint les 
vacants de Policia (en altres cossos la llei no ens deixa) en la mesura del possible. 
Ara tenim tres vacants que ocupen interins que es volen cobrir, amb l’acord també 
de la representació sindical, i fem la convocatòria ara per tal que les persones 
nomenades es puguin incorporar al curs de l’Escola de Policia que comença el 
proper mes de setembre. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) denuncia que la llei no permeti als ajuntaments contractar 
altre personal que no sigui el de Policia, i encara de forma condicionada. Es 
pregunta si és cert que de vegades a la Policia els ciutadans no poden formalitzar 
denúncies per manca de personal, i demana que les noves places es destinin a 
convivència ciutadana i policia de proximitat. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que votarà a favor. El PP sempre ha apostat per reforçar 
la Policia Local. En aquest cas es cobreixen places ocupades per interins, amb la 
qual cosa realment no entraran a la Policia nous efectius. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que és significatiu que el PP en les seves lleis només 
permeti nomenar nou personal de policia, soldats i similar (Montserrat Blasco, del 
PP, afegeix que també metges, per exemple), i no persones que ajudin les famílies 
amb necessitats. La CUP s’abstindrà perquè s’haurien de prioritzar els problemes 
socials de les persones. 
 
XIII. VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
El text de la proposta és el següent: 
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Atès que en data 9 de gener de 2015 el director general de Dret i Entitats 
Jurídiques va dictar resolució en què acordava inscriure a la secció 1ª del Registre 
d’Associacions de la Generalitat l’Associació denominada Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilafranca del Penedès. 
 
Atès que segons els estatuts de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Vilafranca del Penedès: “L’associació que es constitueix tindrà fonamentalment els 
següents fins; la prevenció o actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la 
protecció i socors de les persones, els bens i el medi ambient en aquestes 
situacions. També podran desenvolupar totes aquelles tasques encaminades a 
assolir els objectius previstos en la llei 4/1997, de Protecció Civil de la  Generalitat 
de Catalunya. Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins els serveis 
preventius que poguessin sorgir dins del municipi. Col·laborar amb el municipi amb 
l’elaboració i desenvolupament dels diferents plans d’emergència i els que en el 
futur aprovi el municipi.” 
 
Atès que l’Associació ha fixat el seu domicili al municipi a Vilafranca del Penedès. 
 
Atès que d’acord amb allò establert en l’article 6 de la llei 4/1997, de 20 de maig , 
de protecció civil de Catalunya: “Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a col·laborar 
en les tasques de protecció civil, d’acord amb el que estableixen els plans. La 
col·laboració regular amb les autoritats de protecció civil es fa per mitjà de les 
associacions del voluntariat definides per l’article 55.” En el referit article 55, al seu 
punt 2 s’exposa: “Els plans de Protecció Civil només poden reconèixer una 
associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests 
efectes, correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar 
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.” 
 
Atès que en Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les 
associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, es torna a incidir en què 
correspon a l’Ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada 
funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil i en el seu article 9 
determina: “Que per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de 
Protecció Civil a les tasques de protecció civil d’un municipi. Les AVPC  han 
d’acordar amb l’ajuntament corresponent el sistema que coordini la col·laboració 
del voluntariat amb la unitat municipal de la qual depengui el servei de protecció 
civil.” 
 
Atès que en el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de 
les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, també es regula el 
procés d’inscripció de les Associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil 
indicant en el seu article 12: “Les AVPC vinculades funcionalment a l'autoritat 
municipal de protecció civil i reconegudes en els plans corresponents s'han 
d'inscriure en el registre especial de les associacions del voluntariat de protecció 
civil de Catalunya, que es crea adscrit a la Direcció General d'Emergències i 
Seguretat Civil del Departament d'Interior.” I en el seu article 13: “La sol·licitud 
d'inscripció de l' AVPC, així com els seus estatuts i modificacions, han de ser 
tramesos per l'ajuntament corresponent, amb el seu informe previ i preceptiu, a la 
Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil del Departament d'Interior, a 
través de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.” 
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Atès que en l’ esmentat Decret en el cos de l’article 14 indica: “Les AVPC, per tal de 
ser reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el registre especial que 
es crea en el present Reglament, han d'estar integrades per persones físiques, 
majors d'edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament 
i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de 
voluntari/ària de protecció civil acreditada per l'ajuntament respectiu.” I és a 
l’article 15 on s’inclou com un dels requisits que han d’acreditar els membres de les 
AVPC:” Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l'article 29.1” 
 
Atès que per inscriure’s en el programa de formació bàsica a l’ Institut de Seguretat 
Publica de Catalunya  es necessari que es sol·liciti per part de l’alcalde. 
 
ACORDA: 
 
Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafranca del Penedès 
com a única associació vinculada funcionalment al municipi quant a Protecció Civil. 
 
Facultar l’Alcaldia per a la signatura dels documents que esdevinguin necessaris per 
a l’execució d’aquest acord. 
 
Facultar l’alcalde a sol·licitar formalment l’admissió en els programes de formació 
bàsica per a voluntaris dels membres de l’Associació. 
 
La  vinculació dels voluntaris o voluntàries amb l’Ajuntament no tindrà en cap cas 
caràcter de relació laboral o administrativa. 
 
Donar trasllat d’aquest acord  al registre especial de les associacions del voluntariat 
de protecció civil de Catalunya i a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Vilafranca del Penedès. 
 
La proposta anterior s’ha aprovat per unanimitat.  
 
Defensa el dictamen el regidor Sebastià Jané (grup de Govern i CiU), que explica 
que fins ara el personal de protecció civil depenia indirectament de la Subdelegació 
del Govern de l’Estat. Ara els voluntaris de protecció civil s’enquadraran en una 
associació vilafranquina que es relacionarà amb l’Ajuntament de forma directa a 
través d’un conveni, en el marc del voluntariat de Catalunya. La llei obliga els 
ajuntaments a reconèixer una única associació de protecció civil vinculada. Els 
voluntaris porten a terme tasques importants: actes de la Festa Major, 
comunicacions quan per acumulació de persones falla la telefonia mòbil, castells de 
foc, curses i actes esportius i cívics, etc. 
 
Pep Quelart (ERC), Toni Peñafiel (ICV-EUiA), Josep Ramon (PP), Llorenç Casanova 
(CUP) i Francisco Romero (grup Socialista) donen suport al dictamen, i agraeixen la 
tasca dels voluntaris de protecció civil, molt necessària per a poder celebrar amb 
èxit actes al carrer que apleguen molta gent. 
 
XIV. ADHESIÓ A ENTITAT CEMENTIRI 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
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Atès que es troba constituïda l’entitat associativa “Asociación de Entidades y 
Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios”. Poden formar 
part de l’associació (coneguda amb l’acrònim fcm) les entitats públiques i privades 
que gestionen serveis públics de cementiris i/o funeraris de forma directa o 
indirecta. Actualment formen part de l’associació 33 entitats públiques o privades, 
de les quals 12 corresponen a municipis de Catalunya com ara Barcelona, Vilanova i 
la Geltrú, Mataró, l’Hospitalet de Llobregat, Tarragona, Sabadell i altres. 

 

Atès que l’associació té finalitats com ara promoure els serveis públics de cementiri 
i funeraris, la representació i defensa dels interessos comuns, l’organització de 
conferències i activitats formatives, l’assessorament, la difusió, la participació en 
fòrums, etc. 

 

Atès que és d’interès per a l’Ajuntament de Vilafranca potenciar el cementiri 
municipal en tots els àmbits possibles, especialment en els d’atracció de visitants i 
de  preservació, restauració i conservació dels elements que formen part del seu 
important patrimoni artístic, històric  i cultural. En aquest sentit,  el cementiri de 
Vilafranca ja forma part d’una xarxa de cementiris singulars europeus, cosa que 
està sent un bon element de difusió i promoció del mateix. 

 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès jutja positius els objectius de 
l’associació, i considera d’interès ser-ne membre, s’  

 

ACORDA: 

 

1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la “Asociación de 
Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios”. Es 
demanarà l’alta corresponent, i els estatuts de l’associació consten incorporats a 
l’expedient. 

 

2.- Satisfer les quotes anuals a l’associació, actualment establertes en 500 euros. 
Partida 2.94301.46600 del pressupost.  

 

3.- Nomenar el tinent d’alcalde Joan Manel Montfort i Guasch perquè sigui la 
persona que representi l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’Assemblea 
General i els altres òrgans que correspongui de l’associació.  

 
L’anterior dictamen ha estat objecte d’aprovació amb 19 vots a favor i 2 
abstencions, corresponent aquestes al grup de la CUP. 
 
El regidor de Governació Joan Manel Montfort (equip de govern i CiU) afirma que 
l’Ajuntament vol potenciar el cementiri, també des del punt de vista de patrimoni, 
història, difusió, visites i debat. Ja formem part d’una xarxa europea i ara es tracta 
d’integrar-nos en una associació que aplega municipis molts d’ells catalans, i 
empreses. És raonable ser-hi, en podem treure profit i el cost de la quota és 
moderat. 
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Pep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen, perquè és bo potenciar el nostre 
cementiri. Demana que passat un temps es faci una valoració dels resultats 
obtinguts per ser membre de l’entitat, per tal d’estudiar si paga la pena continuar o 
no. S’afegeixen al suport i demanda Toni Peñafiel (ICV-EUiA) i Josep Ramon (PP). 
 
Llorenç Casanova (CUP) expressa dubtes perquè no disposa dels estatuts de 
l’entitat. A Vilafranca els serveis funeraris són privats, i no sabem com encaixa això 
amb la idea de potenciar els serveis públics. La CUP donaria suport a la 
municipalització dels serveis funeraris. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) valora positivament potenciar i difondre el 
nostre patrimoni, i posar en valor també el cementiri en la perspectiva històrica i 
artística. 
 
 
XV. ORDENANÇA MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que el Ple municipal, per acord de 23 de setembre de 2014, va aprovar inicialment una 
nova Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès.  
 
Atès que la redacció d’aquesta Ordenança respon a la necessitat d'establir uns criteris 
d'uniformitat i respecte en la imatge de l’espai públic i dels edificis de la vila, tant pel que fa 
a les façanes com als elements que s'integren en aquestes, i a la vegada aspira a la 
racionalització i la fiscalització de l'activitat publicitària en l'àmbit del municipi. L’Ordenança 
també aborda altres aspectes amb transcendència sobre el paisatge urbà, com les pintades i 
grafits, les tanques, i també les terrasses de bar i restaurant a la via pública que fins ara es 
regulaven, a partir de l’article 12 de l’Ordenança de civisme i convivència, per uns criteris 
establerts per acords de la Junta de Govern Local. 
 
Atès que l’Ordenança s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant edictes publicats 
en diaris oficials, tauler d’anuncis i mitjans de comunicació. S’han presentat un total de dos 
escrits d’al·legacions, per part del grup municipal d’ERC i de l’empresa “Orange Espagne, 
SAU”. 
 
Atès que l’al·legació d’ERC pretén que l’Ajuntament pugui obligar a l’adaptació d’edificis, 
instal·lacions, usos i activitats a la nova Ordenança, i aquesta al·legació, malgrat que amb 
una nova redacció, s’estima mitjançant els articles 7 i 57 del text reglamentari que 
definitivament es planteja. 
 
Atès que quant a l’al·legació de l’empresa Orange s’accepta parcialment, en el sentit 
d’incorporar que no s’exigirà llicència municipal quan la llei, com succeeix en el cas de 
certes infraestructures de telecomunicacions, advoca per la comunicació prèvia o la 
declaració responsable. D’altra banda, altres al·legacions es limiten a recordar que la llei 
vigent s’ha d’aplicar, la qual cosa naturalment que es farà, sense necessitat però de 
reproduir els textos legals en l’Ordenança municipal. 
 
Atès que s’han formulat també canvis puntuals de redactat que no són substancials, sobre 
instal·lacions aïllades de venda ambulant a la via pública que no formin part de mercats, 
descripció d’algunes pilones, alçades de para-sols i pèrgoles, envans en mitgeres, tendals 
en zones protegides i instal·lacions publicitàries en façanes. 
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Atès que s’ha redactat un informe únic tècnic i jurídic que es fa ressò de les modificacions 
concretes plantejades. 
 
Per això, s’ACORDA: 

 
1. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal del paisatge urbà de  Vilafranca del 
Penedès, que a banda de l’exposició de motius consta de seixanta-quatre articles, quatre 
disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dues disposicions finals i dos  
annexos. 

 
2. Notificar aquest acord, amb l’informe tècnic i jurídic emès, a les persones i entitats que 
van presentar al·legacions. 

 

3. Es trametrà una còpia de l’Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i a la 
Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en el DOGC. 
L’Ordenança entra en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
província. 
 
L’anterior dictamen no s’ha votat i ha estat deixat sobre la taula per a més estudi, 
en la perspectiva de sotmetre al Ple l’Ordenança en la propera sessió que celebri. 
 
Josep Maria Martí (tinent d’alcalde de Territori i CiU) explica l’Ordenança. 
L’al·legació d’ERC que pretén poder obligar a millorar edificis i usos anteriors a 
l’Ordenança, si resulta justificat tècnicament, s’estima amb la redacció adient. 
Quant a l’al·legació d’Orange, s’accepta que segons la llei certes instal·lacions de 
comunicacions se subjecten a comunicació i no a llicència, però en canvi no 
s’accepten la resta de pretensions de l’al·legació, i s’aplicarà en cada moment allò 
que estableix la llei. A més, respecte a l’aprovació inicial es plantegen canvis 
puntuals: venda ambulant aïllada, terrasses de bar a  la via pública, colors de les 
façanes segons carta del Penedès, establint els llocs en què la carta de colors és 
obligatòria (tret d’excepcions) i els llocs en què només es recomana, etc. 
 
Martí recorda que es tracta de fer un pas endavant en matèria de paisatge urbà, 
per tal de tenir una vila endreçada que sigui capital del Penedès i que pugui 
mostrar el seu patrimoni i la seva potencialitat, pensant tant en la gent de 
Vilafranca com en la que ens visita. Els protagonistes han de ser els ciutadans, i es 
tracta de crear una consciència col·lectiva favorable a preservar els valors que 
l’Ordenança proclama. 
 
Pep Quelart (ERC) recorda que ERC va presentar una al·legació que sembla que 
s’accepta parcialment. El redactat final del govern esdevé poc definit, confús i de 
difícil aplicació, i demana deixar sobre la taula l’Ordenança per a estudiar un 
redactat final adient sobre l’al·legació presentada, que pretén que es pugui actuar 
no només sobre obres noves, sinó també sobre les ja existents si es detecta en un 
expedient que existeix un problema estètic o d’altra mena. L’actuació municipal en 
aquests casos preexistents s’hauria de basar en un informe tècnic. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que seria bo deixar sobre la taula l’Ordenança per 
tal d’acabar-la de treballar. Cal obertura de mires i participació ciutadana, i també 
en molts casos cal superar l’ambigüitat i suprimir les referències a qüestions 
subjectives com si un determinat element harmonitza o no amb el seu entorn. A 
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més, s’ha de veure si l’Ajuntament serà capaç d’aplicar realment una Ordenança 
d’aquesta mena. 
 
Josep Ramon (PP) comparteix substancialment les tesis dels portaveus que l’han 
precedit. L’Ordenança incorpora conceptes subjectius com harmonització amb 
l’entorn, i el que no pot ser és que si una  cosa harmonitza o no ho decideixi 
l’inspector municipal o el regidor de torn. Cal regular en l’Ordenança aspectes de 
seguretat o de mobilitat, però no afers estètics, i ara no és el moment d’exigir als 
propietaris de bar, per exemple, que canviïn les seves terrasses amb les inversions 
corresponents. Es pot potser treballar per tal d’aplicar uns criteris sobre terrasses 
de bar, però no a tota la vila sinó al centre històric només, i a través de convenis de 
col·laboració amb els titulars d’establiments. Demana deixar sobre la taula 
l’Ordenança i solucionar les ambigüitats detectades. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que no entrarà en els molts aspectes tècnics de 
l’Ordenança, i que cal regular l’espai públic i el paisatge urbà. L’Ordenança planteja 
què és estètic i què no, i l’estètica és subjectiva, de manera que definir el que és 
estètic i acceptable hauria de sorgir d’un procés participatiu. És millor recomanar 
que no pas imposar, i pretendre que per exemple totes les terrasses de bar 
s’adaptin a la nova Ordenança en un termini de dos anys, sobretot en una situació 
de crisi, és poc raonable. Es troba a faltar també que l’Ordenança parli d’ajuts i 
subvencions per a millorar els edificis i altres elements que conformen el paisatge 
urbà, i proposa suprimir l’article 53 que permet repercutir en les entitats el cost de 
retirar els cartells encastats que vulnerin la normativa. També s’observa que 
l’Ordenança no fa cap referència a l’entorn de la zona urbana, i potser caldria fer 
al·lusió per exemple a les rieres, actualment força degradades. En un context com 
l’actual tal vegada seria preferible presentar un bon pla d’habitatge o un pla de 
mobilitat, abans que una Ordenança sobre estètica. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) destaca que eines com el POUM o els acords de 
Junta de Govern sobre les terrasses de bar són insuficients. Cal una Ordenança que 
reguli qüestions com les terrasses de bar, el pintat i elements de les façanes, els 
grafits, els cartells, l’espai públic, etc. Es va fer una aprovació inicial i la tasca 
tècnica ha estat positiva. Tot es pot millorar, però sens dubte cal una regulació de 
la matèria. No es tracta d’uniformitzar, sinó d’harmonitzar segons pautes clares i 
sensates. 
 
Josep Maria Martí afirma que l’Ordenança preveu que el termini de dos anys 
d’adaptació de les terrasses es pot allargar si cal, i que el POUM ja regula i 
protegeix el sòl no urbanitzable. Cal fer el pas en benefici també dels vilafranquins. 
 
Finalment, Josep Maria Martí es mostra obert a acabar de redactar aspectes de 
l’Ordenança, si els regidors tenen ganes de fer aportacions realment. Els tècnics 
municipals han fet una bona feina, i la veritat és que des del mes de setembre s’ha 
presentat una única aportació per part del regidor d’ERC, i encara sobre un aspecte 
molt concret. L’alcalde Pere Regull accepta deixar el dictamen sobre la taula fins la 
propera sessió del ple. Queden els regidors que ho vulguin emplaçats a presentar 
ben aviat escrits que indiquin quins preceptes de l’Ordenança són a parer seu 
ambigus, per tal que el govern ho pugui valorar i presentar una proposta definitiva. 
Regull afegeix que tenir endreçada la ciutat és bo per a tothom, i especialment per 
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als vilafranquins, i és un factor  que també facilita la promoció econòmica i el 
comerç. 
 
XVI. ORDENANÇA ESTABLIMENTS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 
Atès que l’actual Ordenança municipal reguladora dels establiments de 
pública concurrència, de Vilafranca del Penedès, va ser aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès el dia 10 de 
juliol de 2004, amb modificacions puntuals posteriors aprovades 
definitivament pel Ple els dies 19/09/2006, 22/09/2009 i 23/07/2013.  
 
Atès que l’esmentada Ordenança ha de ser objecte de revisió i 
d’actualització, amb la finalitat d’adaptar-la a les noves necessitats i a la 
legislació vigent. 
 
Atès que amb posterioritat a l’aprovació de l’Ordenança s’han dictat, entre 
altres, les rellevants normes següents que tenen una relació directa amb la 
matèria: 
 
-Llei del Parlament 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles i les activitats recreatives. 
 
-Decret 112/2010, del 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, amb inclusió del Catàleg 
d’activitats que conté com annex I. 
 
-La Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
 
-La Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis. 
 
- L’Ordenança municipal reguladora dels règims d’intervenció administrativa 
de les activitats i instal·lacions, de Vilafranca del Penedès, aprovada 
definitivament pel Ple municipal el 28 de setembre de 2010. 
  
- L’Ordenança municipal de Vilafranca del Penedès reguladora del soroll i les 
vibracions, de 27 de març de 2012. 
 
Atès que cal adaptar l’Ordenança a aquest marc normatiu sobrevingut, la 
qual cosa aconsella que el seu text no reguli amb detall aspectes com els 
procediments per a la concessió de llicències o per a la presentació de 
comunicacions prèvies, o el règim sancionador. En aquest sentit, 
l’Ordenança es remet al marc normatiu supramunicipal aplicable, el qual a 
més pot ser canviant al llarg del temps. 
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Atès que la revisió també incorpora canvis puntuals substantius en 
l’Ordenança, flexibilitzant-se i millorant-se alguns requisits aplicables a 
establiments tipus bar o restaurant, i qüestions determinades com per 
exemple les condicions d’emplaçament dels establiments de restauració, 
l’alçada lliure mínima dels locals, el nombre i tipologia de serveis higiènics, 
la previsió de magatzems, el càlcul de l’aforament dels locals, les terrasses 
en espais privats oberts, l’accessibilitat, etc. 
 
Atès que la nova Ordenança estableix modificacions en el règim dels 
establiments on s’exerceix la prostitució i regula aspectes relatius a les 
activitats d’associacions i clubs de cànnabis i emplaçament i condicions dels 
centres de culte o religiosos. Respecte d’aquests tres tipus d’establiments, la 
Junta de Govern Local de 24 de març de 2014 va acordar suspendre per un 
any, a partir de  l’endemà de la publicació de l’acord en el BOPB que va tenir 
lloc el 8 d’abril de 2014, l’atorgament de llicències urbanístiques i ambientals 
i l’eficàcia de les comunicacions d’inici d’activitats, suspensió que s’ha de 
perllongar fins a l’entrada en vigor de la nova Ordenança, amb la finalitat 
d’impedir la creació i la consolidació de situacions i usos no ajustats a la 
nova normativa. 
 
Vist el projecte d’Ordenança elaborat, s’ACORDA: 

 
1. Aprovar inicialment la nova Ordenança municipal reguladora dels establiments de 
pública concurrència de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a 
l’expedient, que consta de vuitanta-sis articles,  dues disposicions addicionals, sis 
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. 

 
2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública pel 
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOPP, al DOGC, a 
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el 
qual es podran presentar al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, 
l’Ordenança s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord 
exprés, i entraria en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des 
de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. 
 
3. Suspendre fins a l’aprovació definitiva i entrada en vigor de la nova 
Ordenança, amb un període màxim d’un any: 
 
- L’atorgament de les llicències urbanístiques d’edificació, reforma i 
rehabilitació de construccions. 
 
-L’atorgament de llicències ambientals i no ambientals d’instal·lació o 
modificació/ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, amb inclusió de la 
vàlida presentació i gestió de les comunicacions d’activitat de caràcter 
ambiental i no ambiental, 
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Sempre que en tots els casos estiguin destinades a qualsevol de les 
activitats següents: 
 
a) Les activitats de clubs i associacions de cànnabis, o d’altres substàncies 
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no 
constitutives d’infracció penal. 
 
b) Locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. 
 
c) Locals o centres dedicats a activitats religioses o de culte. 
 
S’acompanya plànol de delimitació  que s’incorpora a l’expedient i que forma part 
integrant del mateix, en el qual es detallen els àmbits dels municipis a què afecta la 
suspensió acordada. Quant als clubs i associacions de cànnabis i altres substàncies, 
la suspensió no afecta zones de terrenys amb ús no residencial en les quals el 
planejament urbanístic admet l’ús sociocultural (article 117 del POUM, ús 11); pel 
que fa als locals on s’exerceix la prostitució, la suspensió no afecta zones de 
terrenys amb ús no residencial en les quals el planejament urbanístic admet l’ús 
recreatiu (article 117 del POUM, ús 13.1); finalment,  amb relació a centres 
religiosos o de culte, la suspensió no afecta zones de terrenys amb ús no 
residencial en les quals el planejament urbanístic admet l’ús religiós (article 117 del 
POUM, ús 12), ni tampoc aquells indrets del perímetre delimitat com d’ús 
residencial que tinguin la qualificació urbanístic de sistema d’equipaments públics o 
privats, si en ells s’hi admet l’ús religiós. 

 

Es podran concedir les llicències o verificar les comunicacions  d’activitat relatives 
als establiments a què afecta la suspensió, si es compleixen les condicions 
tècniques, d’emplaçament i d’altra mena que preveuen tant les normes vigents 
actualment com l’Ordenança que ara s’aprova inicialment. 

 
Es publicarà aquest acord en el Butlletí Oficial de la província, en el DOGC,  
en un diari, a la pàgina web municipal i en el tauler d’anuncis municipal. La 
suspensió entra en vigor l’endemà de la publicació en el BOPB. 
 
L’expedient restarà a disposició de qualsevol persona interessada a ‘Àrea de 
Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca (plaça de Jaume I 
núm. 8 de Vilafranca). 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU i Socialista) i 6 
abstencions (CUP, PP, ICV-EUiA i ERC). 
 
El tinent d’alcalde Josep Maria Martí (CiU) comenta que l’Ordenança substitueix la 
de 2004 i regula els requisits, condicions, emplaçaments, molèsties i altres 
condicions d’establiments com ara bars, restaurants, sales de joc, establiments 
musicals, locals on s’exerceix la prostitució, establiments esportius, centres de 
culte, cinemes, clubs de cànnabis, etc. L’Ordenança es relaciona amb altres com la 
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de sorolls i vibracions i la d’intervenció administrativa en les activitats i 
instal·lacions. L’Ordenança s’adapta a lleis posteriors en diverses matèries 
(espectacles i activitats recreatives, control ambiental de les activitats, 
contaminació acústica, protecció contra incendis, etc.), regula establiments com els 
de prostitució, els de cànnabis i els centres de culte (existia una suspensió de 
llicències que continuarà fins l’aprovació definitiva de l’Ordenança) i flexibilitza 
alguns requisits, especialment per tal d’evitar que locals del centre històric quedin 
sense ús per no complir algunes condicions; en aquest sentit, es revisen en alguns 
casos les alçades lliures mínimes, el nombre de lavabos, l’aïllament acústic, 
l’exigència de magatzem, etc. 
 
Pep Quelart (ERC) anuncia que s’abstindrà. ERC estudiarà l’Ordenança i presentarà 
al·legacions. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) considera positiu disposar d’una Ordenança en aquesta 
matèria. Anuncia que presentaran propostes i participaran en el debat, i es 
pregunta si s’ha parlat amb els col·lectius més afectats. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà i presentarà al·legacions. A primer cop 
d’ull molts aspectes de l’Ordenança són correctes, però altres no, com per exemple 
l’excessiva permissivitat vers els clubs de cànnabis, no complint ni tan sols totes les 
recomanacions fetes pel Departament de Salut de la Generalitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que l’Ordenança planteja una temàtica en gran 
mesura tècnica, que respecta la tasca feta pels tècnics municipals que han 
intervingut i que no té prou coneixements per endinsar-se en profunditat en la 
matèria. Fa referència a l’article 86 que permet fer públiques les sancions 
imposades per raons d’exemplaritat, i demana que aquesta transparència es faci 
extensible a altres àmbits, com la informació que l’Ajuntament dóna a la ciutadania 
de les seves activitats, funcionament, dades econòmiques dels càrrecs electius, etc. 
 
XVII. CREU DE SANT JORDI A L’ENTITAT EL CASAL 
 
Se sotmet al Ple la moció d’alcaldia següent: 
 
L’entitat associativa Casal de Vilafranca, Societat “la Principal”, va ser fundada l’any 
1904, i durant més d’un segle ha portat a terme una tasca molt positiva en la 
configuració social, cultural, de lleure i esbarjo, formativa i esportiva de la nostra 
vila i comarca. 
 
L’entitat, que aplega més d’un miler de famílies, ha vingut contribuint de forma 
constant a facilitar la construcció d’un model de societat civil solidària, compromesa 
i integradora, que ha trobat en els valors de la cultura, la llengua catalana, l’esport i 
el lleure el millor camí per avançar cap a la Vilafranca i el Penedès que avui tots 
identifiquem. 
 
El Casal fou pioner als anys 20 del segle passat en el foment de la formació de la 
dona i en l’auxili als més necessitats, i ha impulsat i fomentat l’esport acollint el 
bàsquet, els escacs, les arts marcials, l’excursionisme o l’esgrima. També forma en 
valors i actituds artístiques, creant escoles de dansa, belles arts i teatre, i té 
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compromís amb la cultura i les arts escèniques, com ho demostra que l’any 1920 
construís el seu propi teatre. 
 
La Creu de Sant Jordi l’atorga la Generalitat de Catalunya per a distingir persones 
naturals o jurídiques que per llurs mèrits s’hagin destacats pels serveis prestats a 
Catalunya o en la tasca de defensa de la seva identitat i de restauració de la seva 
personalitat, o més genèricament en el pla cívic i cultural. D’acord amb el Decret 
457/1981, de 18 de desembre, la Creu de Sant Jordi la concedeix el Govern de 
Catalunya, a proposta del conseller de Cultura. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca considera que l’entitat Casal de Vilafranca, Societat “la 
Principal”, és àmpliament mereixedora de ser distingida amb la Creu de Sant Jordi, 
i per això s’ACORDA: 
 
1.Donar ple i explícit suport l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’atorgament 
per part de la Generalitat de Catalunya de la Creu de Sant Jordi a l’associació  Casal 
de Vilafranca, Societat “la Principal”, en reconeixement a la tasca desenvolupada al 
llarg de més de cent anys per a fomentar i promoure una societat civil cohesionada 
al voltant de la cultura, el lleure, l’esbarjo, la formació i l’esport. 
 
2. Donar trasllat d’aquesta moció a l’entitat Casal de Vilafranca, Societat “la 
Principal”, al conseller de Cultura de la Generalitat i al president de la Generalitat. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Raimon Gusi (CiU) remarca que Catalunya és rica en associacions i ateneus. La 
Creu de Sant Jordi va ser atorgada al Casino Unió Comercial, i ara toca al Casal, 
alguns representants del qual es troben avui presents en el saló de sessions. El 
Casal és una de les grans institucions vilafranquines, i porta més de cent anys 
treballant amb encert en assumptes de cultura, esport, llengua, dona, lleure, etc. 
Cal donar suport a la proposta. 
 
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i afirma que és un honor i un goig tenir a 
Vilafranca una entitat així, i espera que duri molts anys més. El Casal s’ha anat 
adaptant als canvis succeïts al llarg del temps, i ha portat a terme una bona feina 
basada en persones voluntàries. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que la Creu de Sant Jordi, i aquesta moció, són un 
just reconeixement a la feina ben feta, i protagonitzada per gent desinteressada. 
Cal demanar l’atorgament de la  Creu de Sant Jordi per a una entitat que crea 
ciutadania. 
 
Josep Ramon (PP) s’afegeix als comentaris dels altres portaveus. Hi ha una llarga 
trajectòria molt positiva, i també demana que continuï la col·laboració entre el 
Casal i l’Ajuntament, ja que per exemple l’entitat continua tenint el teatre o sala 
més gran de la ciutat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) dóna suport a la moció, i felicita els gestors del Casal per 
aquesta bona trajectòria de més de 100 anys, que és tot un èxit. 
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Francisco Romero (grup Socialista) s’afegeix al reconeixement cap el Casal. La Creu 
de Sant Jordi és ben merescuda per a una entitat amb més de 100 anys i que té un 
gran present i un gran futur. El Casal fa moltes activitats, s’adapta als nous temps i 
espera que continuï en aquesta línia molts anys més. 
 
L’alcalde Pere Regull i destaca la unanimitat assolida. El Casal és una associació, 
una entitat popular que fa una bona feina i que organitza diferents tasques 
d’indubtable interès públic. 
 
XVIII. MOCIÓ MALTRACTAMENTS GENT GRAN 
 
Es presenta al Ple la següent moció dels grups de CiU i Socialista: 
 
Els maltractaments a les persones grans constitueixen  a la nostra societat 
un problema de salut i social de primer ordre, tot i ser un gran desconegut.  
Només es detecta un de cada cinc casos, i es considera pràcticament un 
assumpte tabú per a aquelles persones que el pateixen, així com per al seu 
entorn familiar i social. 
 
Encara que existeix de sempre, el seu abordatge és relativament nou en 
comparació amb altres maltractaments com el de gènere o el d’infància. 
Comptem amb lleis, normatives i protocols, però no amb recursos específics.  
 
No hi ha equipaments especialitzats per atendre  aquesta problemàtica als 
quals poder derivar les persones que requereixen atenció o protecció  dels 
seus agressors. Fins avui, són els serveis genèrics per a la gent gran ( 
centres de respir, residències, etc.) els que afronten l’atenció de les 
persones grans maltractades. 
 
Aquestes dades han estat posades en relleu per l’Enquesta de Seguretat 
Pública de Catalunya/ Edició especial sobre les persones grans, presentada 
al Parlament de Catalunya pel Conseller d’Interior a mitjans del mes de 
febrer d’enguany. Segons l’informe fet públic, unes 10.000 persones a 
Catalunya, majors de 65 anys, pateixen maltractaments: un 0.8% de la 
població d’aquesta franja d’edat. Per a la població amb aquesta edat, la 
percepció amb relació als maltractaments és alta : un 22,2% pensen que 
són bastant o molt freqüents. D’altra banda, l’enquesta reflecteix una xifra 
alarmant. Només un 9,8% denuncia la situació i un 90,2% no presenta cap 
denúncia. Segons l’enquesta, un 57,4% de les persones maltractades són 
dones, i un 42,6% són homes. El risc de ser maltractat puja amb l’edat, 
sobretot en el sector de població amb renda més baixa.     
 
L’any 2009, arran del treball conjunt entre els Serveis Socials Bàsics del 
nostre Ajuntament i l’Àrea Bàsica de Salut, sorgeix al nostre territori la 
preocupació pel correcte abordatge dels casos en què se sospita o confirma 
maltractament vers el col·lectiu de persones grans. Es constata, també, la 
carència d’eines de gestió de dades i de metodologia per part dels 
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professionals i de les institucions, per a detectar i intervenir en les situacions 
en les quals es produeixen maltractaments. I és a partir d’aquell moment 
que es constitueix un grup motor de treball format per tècnics que ha 
promogut, finalment, la creació de la Comissió  de seguiment   dels 
maltractaments a les persones grans de l’Alt Penedès. 
 
Dos han estat  els treballs més destacats de la Comissió i del Grup Motor : la 
redacció i l’aprovació del protocol d’actuació contra  els maltractaments a les 
persones grans a l’Alt Penedès i la guia ràpida d’actuació contra els 
maltractaments a les persones grans de l’Alt Penedès.  
 
Fruït del treball dels darrers anys, el grup promotor s’ha consolidat com a 
comissió de treball interdisciplinària i interinstitucional. Entre les conclusions 
del treball dut a terme durant l’any 2014 la Comissió fa palesa la necessitat, 
entre d’altres, d’impulsar per a l’any 2015 una campanya de sensibilització 
ciutadana  i dels col·lectius professionals que treballen amb les persones 
grans, i de dotar la població de Vilafranca i comarca d’un servei judicial 
especialitzat en l’atenció, l’orientació, l’assessorament i la defensa de les 
persones grans víctimes de maltractament.   
 
Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament el següent acord : 
 
Atès que els jutjats de Vilafranca ja compten amb un torn d’ofici per a la 
violència  domèstica (VIDO). 
 
Atès que s’estan detectant de manera creixent denúncies per casos de 
maltractaments a persones grans per part  dels treballadors socials, 
sanitaris, de seguretat, etc. 
 
1. Demanar al Departament de Justícia del Govern de la Generalitat que doti 
els jutjats de Vilafranca d’un torn d’ofici per a l’atenció a persones grans que 
pateixen maltractaments. 
 
2. Impulsar, conjuntament amb entitats socials i professionals,  amb el 
suport de les administracions competents en la matèria, una campanya  de 
sensibilització ciutadana contra els maltractaments a les persones grans. 
 
3. Traslladar aquest acord als Departament de Justícia, de Benestar Social i 
Família, de Salut i d’Interior del Govern de la Generalitat, a la Diputació de 
Barcelona, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a la resta dels ajuntaments 
de la comarca, a la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones Grans 
de Vilafranca, al Deganat dels jutjats de Vilafranca del Penedès i a la 
Delegació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 
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Sebastià Jané (CiU) afirma que cal garantir la seguretat de la gent gran, la qual si 
l’entenem com la que té més de 64 anys representa ja a Vilafranca el 16,59% de la 
població, en una xifra ascendent. Es detecten maltractaments, que de vegades les 
víctimes ni els perceben en ser els seus subjectes actius fills o gent molt propera. A 
Catalunya tenim un pla integral de seguretat de persones grans, i ens cal formar i 
conscienciar. Als Jutjats existeix, a través del Col·legi d’Advocats, un torn d’ofici per 
a casos de violència domèstica, i és necessari també un torn per als 
maltractaments a la gent gran. 
 
Montse Arroyo (grup Socialista) destaca que malauradament el maltractament a la 
gent gran creix, sovint a mans de fills i familiars. De vegades els maltractes són 
físics, però també existeixen maltractes per raons econòmiques, si la persona gran 
no es fa càrrec d’algunes despeses no pròpies. No disposem de recursos suficients 
d’atenció, ens cal el torn d’ofici específic i també campanyes de sensibilització. 
 
Pep Quelart (ERC), Toni Peñafiel (ICV-EUiA) i Josep Ramon (PP) donen suport a la 
moció. També ho fa Xavier Navarro (CUP), que afegeix que la gent gran més 
afectada és la de renda baixa, que el problema rau en gran part en les pensions 
baixes i que la Generalitat destina pocs diners a la dependència; també afirma que 
el programa electoral del govern municipal parlava de construir 70 pisos socials i 
una residència, i les promeses incomplertes generen frustració. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que l’Ajuntament aporta molts diners complementaris 
per a la dependència malgrat no ser competència seva, mentre que l’Estat ha 
disminuït les aportacions i la Generalitat fa el que pot però no té més recursos. 
També afirma que hi ha maltractaments també en els casos de rendes més altes, 
que construir una residència nova tenia un cost inassumible, però que s’ha ampliat 
el centre sociosanitari Ricard Fortuny i es posaran en marxa blocs d’allotjaments 
per a gent gran. 
 
XIX. MOCIÓ SUPORT A L’ESPORT 
 
Es presenta al Ple una moció dels grups de CiU i Socialista, amb el text següent: 
 
El foment de l’educació física i l’esport, així com l'obligació de posar els mitjans 
necessaris per facilitar una adequada utilització de l’oci i el temps lliure 
constitueixen un mandat constitucional als poders públics, a més d’una 
responsabilitat obligada de tots els qui treballem i vetllem pel benestar comú.  
 
Les activitats físiques i esportives constitueixen un element clau de l’educació, la 
cultura, la integració i la vida social en els nostres pobles, viles i ciutats, d’aquí el 
suport del món municipal. L’esport s’ha convertit en un fenomen social universal i, 
actualment, és per a la nostra societat un instrument d’equilibri i integració amb el 
món que ens envolta. La pràctica de l’esport contribueix a reduir desigualtats 
socials i culturals, així com a una millora de la salut i el benestar. L’esport és un 
element educatiu tant per a l’esportista d’elit com per a qui se'n serveix  per 
mantenir-se en forma. La promoció i el desenvolupament de les activitats 
esportives han de ser, i de fet són, d’interès general. 
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Tot i així, l’esport, en el seu vessant més modest i de base, està veient en els 
darrers temps com es posa en greu perill la seva continuïtat i desenvolupament 
degut a certes accions legislatives i actuacions públiques de les diferents instàncies 
de govern. L’esport català en el seu conjunt: esportistes, voluntaris, clubs, consells, 
federacions, i la mateixa Unió de Federacions i el món municipal han denunciat 
públicament el passat 19 de març tots els greuges que s’estan perpetrant contra el 
sector i el seu teixit associatiu i ha advertit de les conseqüències que aquests 
perjudicis provocaran a curt termini.  
 
L’aplicació de l’esmentada Llicència Única, que pretén el finançament de les 
federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions 
autonòmiques i l’esport de promoció; la Llei de l’exercici de les professions de 
l’esport que menysprea el paper de les federacions i menysté la qualitat dels 
professionals federatius en l’exercici de les seves tasques; la situació del voluntariat 
esportiu, que no reconeix la figura del pocket money i obvia la realitat dels més de 
400.000 voluntaris que, només a Catalunya, fan possible dia a dia la pràctica de 
l'activitat física al nostre país i suposa un estalvi de més de 200 milions d’euros a 
l’erari públic; l’augment de l’IVA al 21% en els serveis directament relacionats amb 
la pràctica esportiva i l’educació física quan aquests siguin prestats per clubs no 
declarats de caràcter social, per empresaris individuals o per societats mercantils; 
l’exigència a participants en proves esportives a la carretera, tals com els triatlons o 
les curses ciclistes, d’una assegurança per responsabilitat civil equivalent a 
l’assegurança per a la conducció de vehicles a motor fixada en un mínim de 70 
milions d’euros; la Llei contra el blanqueig de capitals, que ha establert uns deures i 
obligacions d’elevada fiscalització sense tenir en compte els efectes que això 
provoca en entitats petites en què els seus col·laboradors són únicament voluntaris 
que treballen de forma altruista pel foment de la pràctica esportiva.  
 
L’aplicació de cadascuna d’aquestes mesures i la suma d’elles suposen, en 
definitiva, un greu perjudici i risc al sector esportiu que acabarà per desarticular-se 
i desaparèixer per passar a estructures submergides al marge de qualsevol 
regulació esportiva.  
 
Per tot això, i davant dels greuges als quals s’està sotmetent el conjunt del sector 
esportiu català, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’esport 
català en el seu conjunt i al teixit associatiu vinculat a l’activitat física que formen 
esportistes, voluntaris, clubs, consells esportius, federacions esportives, la Unió de 
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Consells Esportius de Catalunya i la mateixa Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya. 
 
Segon.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a la retirada de l’esmentada 
Llicència Única. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a permetre l’accés a l’exercici 
professional dels tècnics, instructors i entrenadors federatius. 
 
Quart.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a reconèixer la figura del pocket 
money en la regulació del voluntariat esportiu. 
 
Cinquè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a recuperar el tipus reduït sobre 
l’Impost sobre el Valor Afegit per als serveis prestats a persones físiques que 
practiquin esport o educació física relacionats, sempre que tals serveis estiguin 
directament relacionats amb les esmentades pràctiques i siguin prestats per 
particulars, empreses o clubs no reconeguts com de caràcter social. 
 
Sisè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a incloure en l’annex II sobre 
marxes, proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments del Reial Decret 
1428/2003, de 21 de novembre, la correcta remissió a la normativa esportiva en 
quant assegurança per danys i responsabilitat civil dels esportistes participants en 
proves esportives en carretera, quan aquests no impliquin la conducció de vehicles 
a motor. 
 
Setè.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat a excloure com a subjectes 
obligats de la Llei contra el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme a les 
entitats sense ànim de lucre que els seus ingressos no superin els 100.000 euros 
anuals. 
 
Vuitè.- Donar suport i recolzament a l’esport català i el seu teixit associatiu 
difonent la campanya encetada pel món associatiu esportiu en contra dels greuges 
que pateix, que posen en risc la seva continuïtat. 
 
Novè.- Donar trasllat dels Acords d’aquest Ple al Govern de la Generalitat, a la 
Secretaria General de l’Esport, al Govern espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esport, al Consejo Superior de Deportes, als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell 
Esportiu, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya.  
 
La moció anterior ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 2 abstencions del PP. 
Respecte de la moció inicialment presentada (promoguda per la Unió de 
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Federacions Esportives), a petició de la CUP acceptada pels grups que l’han 
presentat s’ha suprimit un apartat que feia referència a clubs nàutics de platja 
preexistents i a zones poliesportives permanents a les platges. 
 
Anna Doblas (CiU) presenta la moció impulsada per la Unió de Federacions 
Esportives, que ha iniciat una campanya per a lluitar contra els greuges i perjudicis 
que la normativa i l’acció de l’Estat causa a les associacions esportives. L’esport és 
molt important, i s’està intentant ofegar-lo i intervenir-lo, amb un increment de 
càrregues i obligacions de les entitats que fan molt difícil la seva subsistència. A 
Vilafranca tenim 87 entitats o grups de caràcter esportiu, i cal donar suport a la 
seva tasca, com ja fa la regidoria d’Esports. L’esport ha de ser notícia pels seus 
èxits i tasca, i no per les dificultats que s’imposen als seus protagonistes. Hem de 
donar suport a les entitats esportives de la vila. 
 
Jordi Solà (grup Socialista) destaca els beneficis de l’esport: salut, integració, 
convivència, etc. A Catalunya hi ha més de 400.000 voluntaris en el món de 
l’esport, i la legislació de l’Estat segur que s’ha fet malament, si ha unit a tothom 
en la seva contra. Evidentment que ha d’existir un cert ordre i control, però no es 
poden matar mosques a canonades, exigint múltiples deures i obligacions formals. 
La normativa ha de ser raonable i de consens, i hem d’estar al costat de les 
entitats. 
 
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i afirma que hem de fer costat a les 
entitats. Ja s’ha volgut carregar de deures totes les petites entitats sense afany de 
lucre en general, i ara sembla que es pretén ofegar les entitats esportives, amb 
pocs membres i que treballen desinteressadament. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) esmenta que el PP actua deliberadament contra les 
iniciatives socials, i legisla contra entitats sense afany de lucre, contra les entitats 
esportives, contra l’autonomia local, etc. Cal posar en valor l’esport per la seva 
importància, i donar suport a l’esport de base local. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà. La campanya va en contra per exemple 
de la llicència única, però no té en compte que aquesta llicència redueix els costos 
que paguen els esportistes per competir fora de la seva comunitat. La qüestió del 
sotmetiment a comptabilitat en tots els casos, fins i tot de les entitats més petites, 
sembla que es vol rectificar, i pel que fa a l’IVA hi ha dèficit públic que s’ha de 
corregir. 
 
Llorenç Casanova (CUP) destaca la funció social de l’esport de base, i així per 
exemple el Casal disposa d’una secció de bàsquet. La CUP dóna suport a la moció, i 
demana (s’ha acceptat) la supressió d’un apartat sobre clubs nàutics i platges. 
 
 
XX. MOCIÓ REGISTRE CIVIL I LA SEVA DESAPARICIÓ DE VILAFRANCA 
 
Es presenta la següent moció del grup d’ICV-EUiA: 
 
El Registre Civil es va crear l'any 1870 com a conseqüència de la Revolució de 1868 
que es va consolidar amb la proclamació de la I República l’any 1873, separant 
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l'Església de l'Estat. Fins llavors era només l'Església qui inscrivia els naixements, 
els matrimonis i les defuncions. Ara el Govern de l’Estat Espanyol està ultimant 
privatitzar el Registre Civil, i traspassar aquesta competència als registradors 
mercantils. 
 
Aquesta privatització suposarà per a la ciutadania greus perjudicis ja que caldrà 
desplaçar-se fins a Barcelona per inscriure naixements, casaments, divorcis i 
defuncions; tràmits necessaris per accedir a la targeta sanitària, per regular la 
custòdia dels fills o per tramitar una herència. Segons algunes informacions el 
govern també pretén que aquests tràmits deixin de ser gratuïts. D’altra banda es 
posen en risc tres llocs de treball del personal encarregat del registre a Vilafranca. 
 
Alhora, cal recordar que l’administració de la Generalitat ha invertit en els últims 
anys milions d'euros per informatitzar el Registre Civil, diners que ara serà regalats 
o dilapidats amb aquesta privatització. Així mateix un arxiu públic de més de cent 
anys passarà a mans privades. 
 
Per l'exposat, el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a proposta del grup 
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida (ICV-EUiA), adopta els 
següents acords: 
 
1. L'Ajuntament s’oposa a la desaparció del Registre Civil de Vilafranca del Penedès 
i manifesta la necessitat que es mantingui prestant un servei públic, gratuït i de 
proximitat a la ciutadania. 
 
2. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès insta al Govern de l’Estat a aturar la 
privatització dels Registre Civils, que al Penedès pot comportar la desaparició tant 
dels Registres Civils com de molts dels Jutjats de Pau dels municipis de les nostres 
comarques. 
 
3. Donar trasllat d'aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Registre Civil de Vilafranca del Penedès i a la Delegació de 
Vilafranca del Penedès de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra, corresponents 
aquests darrers al grup del PP. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) defensa la moció. A Vilafranca, com en els altres 
municipis, tenim un registre civil públic i gratuït, en el qual es porten a terme 
gestions com inscriure naixements, defuncions, casaments, etc. Els projectes del PP 
sembla que consisteixen en eliminar els registres tal com ara els coneixem i 
privatitzar-los fent-ne responsables a registradors amb seu a Barcelona, amb els 
consegüents desplaçaments, i fins i tot s’ha parlat de que potser els ciutadans 
haurien d’abonar preus pels serveis. Ens hi hem d’oposar, i demanar registres civils 
públics, gratuïts i propers (situats a Vilafranca, en el nostre cas). 
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Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que votarà en contra. La gent es queixa dels retards en 
el registre civil, i cal una reforma. Els responsables seran registradors que són 
funcionaris públics, els tràmits seran gratuïts, es potenciarà la tramitació de 
certificats per via telemàtica i fins i tot es preveurà que la gent no s’hagi de 
desplaçar per a inscriure naixements o defuncions, perquè el tràmit el farien 
telemàticament els centres sanitaris. D’altra banda, el personal que ara treballa als 
registres passarà a reforçar els jutjats, cosa que és molt necessària. 
 
Llorenç Casanova (CUP) alerta del risc de privatització, ja que els registradors són 
agents privats. Es perd proximitat, servei públic i es posa en qüestió la gratuïtat del 
tràmit. També és perillós que dades personals que gestionen els registres quedin en 
mans privades. 
 
Joan Tarrida (grup Socialista) afirma que primer es parlava de modernitzar. Però 
ara passem a eliminar registres i Jutjats de Pau i a regalar la gestió a registradors 
mercantils (n’hi ha només 120 a tot Espanya). No es pot acceptar aquesta 
privatització i llunyania de serveis. Si la feina la fan registradors privats la cobraran 
dels ciutadans, directament o per via indirecta a través de l’Estat. A més, ara el 
servei el presten 3.500 empleats dels registres, i es fa difícil pensar que el puguin 
assumir 120 registradors. 
 
Raimon  Gusi (CiU) es mostra favorable a la moció, perquè volem un servei públic, 
gratuït i situat en el mateix territori, i no a les capitals de província. Gusi demana 
un petit canvi en la part expositiva que ha estat acceptat i que s’ha transcrit en el 
text de la moció, per tal de precisar  que la revolució de 1868 (“la Gloriosa”) va 
canviar el sistema però no el règim, ja que la I República no fou proclamada fins al 
1873. 
 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que el registre civil funciona malament, però el que 
cal és millorar-lo i no privatitzar-lo. El servei que dóna el privat no pot costar 
menys que el que dóna l’Administració, i fa la sensació que la reforma respon 
sospitosament als interessos d’amics d’alts càrrecs que són registradors. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia tenen lloc les intervencions següents, posant-se 
en relleu que les preguntes no contestades en aquesta sessió seran objecte de 
contestació per escrit. 
 
A) El grup d’ICV-EUiA, a través de Toni Peñafiel, planteja les qüestions següents: 
 
1) S’ha procedit a la retirada de contenidors de residus al barri de les Clotes. 
Demana informació sobre indrets afectats, causes, alternatives, etc. 
 
L’alcalde contesta que ja es mirarà i s’informarà. 
 
2) En les darreres setmanes s’observa que el servei de taquilla de RENFE a l’estació 
de trens s’ha eliminat, o han disminuït de forma important les hores d’obertura, i 
pregunta què en sap l’Ajuntament. 
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L’alcalde Pere Regull contesta que no ha arribat cap queixa a l’Ajuntament, i que la 
gestió no és municipal; de tota manera, es mirarà d’esbrinar. 
 
3) No ha estat possible de moment aconseguir de la Generalitat que es col·loqui a 
l’estació de busos una màquina expenedora de bitllets, com caldria, però a més a 
l’oficina de l’estació no disposen de datàfon per a permetre el pagament amb 
targeta de crèdit, i aquestes anomalies s’han de poder solucionar. 
 
L’alcalde contesta que no parlem d’una competència municipal, però es mirarà. 
 
4) Hi ha irregularitats i deficiències en el servei d’autobús que presta l’empresa 
Monbús – Hispano Igualadina, i recentment el propietari de l’empresa Raúl López 
va ser estat detingut per greus delictes de blanqueig de capitals, contra la hisenda 
pública i altres, i pregunta si això afecta el servei de bus urbà de Vilafranca que 
presta l’empresa, i què s’ha fet des de l’Ajuntament. 
 
Contesta l’alcalde Pere Regull que no sap res de la detenció. No consta que tingui 
res a veure amb el servei de bus a Vilafranca, i aquest de moment no ha patit cap 
conseqüència derivada de la detenció. 
 
5) Pregunta si es convocarà un nou concurs per adjudicar el servei de bus urbà, i 
no s’entén que fa un temps l’Ajuntament aturés el concurs convocat i optés per 
prorrogar el contracte amb Monbús. 
 
Contesta l’alcalde que no es va aturar res, i que el que va passar és que cap altra 
empresa es va presentar al concurs complint es requisits exigits. Està a punt de 
convocar-se una nova licitació del servei. 
 
6) Fa temps ja es va denunciar l’existència de diferents pals de fusta, que 
sustenten instal·lacions de subministraments, al barri de l’Espirall, i que es troben 
sobre les voreres dificultant la mobilitat dels vianants. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que es porten a terme gestions amb les companyies 
de serveis responsables per a solucionar el problema, a l’Espirall i als altres barris. 
 
7) Fa un any es va parlar de la situació de la premsa històrica de vi de l’avinguda 
de Tarragona. Es va dir que es traslladaria al VINSEUM per a la seva restauració. 
Passat el temps s’observa que la premsa no s’ha mogut de lloc i que s’han col·locat 
a la zona unes pilones i uns tancaments. Pregunta quan s’ha gastat i què es pensa 
fer amb la premsa. 
 
Josep Maria Martí afirma que s’han posat pilones que ja eren municipals i que els 
petits treballs els ha fet la Unitat de Serveis, amb un cost inapreciable. No ha 
semblat adient retirar ara la premsa del lloc, quan Vilafranca vol ser capital 
enoturística i enguany és a més capital cultural catalana. Es mantenen contactes 
amb VINSEUM per tal d’analitzar quin és el millor tractament i solució possibles per 
a la premsa. 
 
B) Montserrat Blasco (PP) planteja: 
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8) Existeix un local dedicat a cub de consum de cànnabis al carrer d’Amàlia Soler, i 
pregunta si el local compleix la normativa vigent i si està legalitzat. 
 
Josep Maria Martí afirma que el local va ser legalitzat, però s’han produït incidències 
posteriors. L’assumpte és complex, i per a ser rigorosos es contestarà la pregunta 
per escrit. 
 
C) Xavier Navarro (CUP) planteja: 
 
9) Pregunta si la Policia Local disposa d’armes taser o pistoles elèctriques. 
 
Respon l’alcalde que ja es va contestar una pregunta igual formulada pel Síndic de 
greuges. La Policia Local no disposa d’aquesta mena d’armes o pistoles.  
 
10) Fa referència a uns incidents que van tenir lloc en el mes de juny de 2011 als 
voltants del Parlament de Catalunya. Activistes que protestaven van ser absolts per 
l’Audiència Nacional, però ara el Tribunal Suprem ha condemnat vuit persones a 
penes molt elevades. La CUP rebutja la sentència, dóna suport als condemnats i 
dóna suport també a penedesencs encausats per presumptes delictes electorals i de 
desobediència. 
 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
 
El secretari,                                                Vist i plau 

         L'alcalde, 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                         Pere Regull i Riba 

 


