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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2010 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 d’abril de 2010 
Horari : de 20,03 hores del 27-4-2010 a 02,00 hores del 28-4-2010 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull Riba 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Maria Batet Rovirosa 
- Llorenç Casanova Fernàndez  
- Josep Colomé Ferrer  
- Fernando García González  
- Raimon Gusi Amigó 
- Xavier Lecegui Ruano 
- Xavier Navarro Domènech  
- Josep Quelart Bou  
- Josep Ramon Sogas   
- Maria Dolors Rius Marrugat  
- Francisco Romero Gamarra 
- Aureli Ruiz Milà  
- Lourdes Sánchez López  
- Ramona Suriol Saumell  
- Teresa Terrades Pons  
- Emília Torres Miralles  
- Maria Josep Tuyà Manzanera  
- Dolors Villaró Rovira 
- Bernat Villarroya García  
- Ramon Zaballa Serra 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Amb caràcter previ, l’alcalde Pere Regull felicita el regidor Francisco Romero pel recent 
naixement de la seva filla Anna, i dóna la benvinguda a uns alumnes de l’Institut Eugeni d’Ors 
que, acompanyats per professors, han vingut avui al saló de sessions, en el marc de les activitats 
de l’interessant projecte “Tots som regidors”. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 2 
de març de 2010. L’acta s’ha aprovat per assentiment. 
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I. PLA DE MOBILITAT URBANA  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, reconeix als municipis la iniciativa per a 
l’impuls i la implementació d’un model de mobilitat, la qual cosa inclou la redacció i 
l’aprovació d’un Pla de Mobilitat Urbana, seguint un procés de participació ciutadana. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,  dins del Programa per a la Mobilitat i Grans 
Infraestructures del Departament de Política i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
va sol·licitar un ajut per a la realització de l’estudi, diagnosi i planificació de la mobilitat en 
l’àmbit del municipi, el qual es va resoldre favorablement en data 7 de desembre de 2006. 

La Junta de Govern Local, en data 27 d’agost de 2007, va aprovar la contractació de la 
redacció de l’estudi, diagnosi i planificació de la mobilitat en l’àmbit de Vilafranca del 
Penedès, i va encarregar en el seu dia la redacció del Pla de Mobilitat Urbana. 

La mateixa Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 17 de setembre de 2007, va 
adjudicar a Assessoria d’Infrastructures i Mobilitat la redacció de l’Estudi, Diagnosi i 
Planificació de la Mobilitat en l’àmbit territorial d’aquest municipi per a la realització del Pla 
de Mobilitat Urbana, el qual avui es presenta per a la seva aprovació. 

Atès que la competència per a aprovar aquest Pla correspon a aquest Ple Municipal, 
s’ACORDA: 

1- Aprovar inicialment el Pla de Mobilitat Urbana de l’àmbit de Vilafranca del Penedès. 

2- Sotmetre el pla i l’expedient original al tràmit d’informació pública pel termini de trenta 
dies, a efectes del seu examen i al·legacions.  En el cas de no formular-se al·legacions, ni 
informes desfavorables o que proposin modificacions, el Pla de Mobilitat s’entendrà 
aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés. 

3- Notificar el present acord, i el contingut del Pla de Mobilitat Urbana de l’àmbit de 
Vilafranca del Penedès, a la Subdirecció General d’Avaluació Ambiental Estratègica del 
DMAH i a l’Autoritat del Transport Metropolità perquè emetin el corresponent informe. 
L’acord exprés o tàcit d’aprovació definitiva del Pla serà objecte de publicació. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 9 vots a favor (grups de CiU i d’ICV-EUiA) i 12 abstencions 
(grups Socialista, de la CUP, del PP i d’ERC). 
 
El regidor de Mobilitat Aureli Ruiz destaca que el Pla ha estat molt treballat, perquè el procés va 
començar l’any 2007, i es tracta d’un Pla important, el qual analitza bé les dades disponibles, i 
que ha de ser dinàmic i objecte de constants actualitzacions. El Pla constata realitats i proposa 
accions, i ha estat elaborat amb participació ciutadana (modesta, però la que ha estat possible), i 
amb el treball de tècnics interns i externs. Ara es podran presentar les al·legacions adients en el 
període d’exposició pública. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) remarca la importància del Pla, perquè fa referència a aspectes 
globals com el canvi climàtic i a altres de quotidians. Fenòmens com la contaminació, 
l’accidentalitat, l’estrès i la distribució del temps personal tenen relació amb les previsions d’un 
Pla de mobilitat. El seu grup valora en línies generals de forma positiva el treball realitzat. Cal 
continuar la línia iniciada fa uns anys a Vilafranca de potenciar els desplaçaments a peu, i per 
exemple el carrer de Sant Pere hauria de ser bàsicament per als vianants, formar-se un camí 
llarg i escolar des dels instituts fins l’Espirall passant pel carrer Sant Pere, crear plataformes 
úniques de pas en els carrers, etc. És necessari avançar encara més en l’adaptació dels carrers 
per a les persones amb mobilitat reduïda, i accions empreses en els darrers anys com la 
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comunicació entre el Centre i les Clotes, el carrer Montserrat i la rambla de Nostra Senyora 
(més enllà de les errades puntuals d’execució d’aquesta rambla) marquen una tendència positiva 
que ha de tenir continuïtat. 
 
Villarroya diu que s’ha de fomentar l’ús de la bicicleta amb mesures adequades, i estudiar un 
servei de bicing o similar conjuntament amb municipis veïns, potenciar el transport públic 
cobrint la zona del Molí d’en Rovira, com ja es desprèn d’una moció no executada, crear nous 
aparcaments dissuasoris a la perifèria, millorar la mobilitat externa en assumptes com trens de 
rodalies, tren orbital, etc., instal·lar estacions de subministrament per a cotxes elèctrics i altres. 
La documentació del Pla s’ha d’actualitzar abans de l’aprovació definitiva, i les diferents 
mesures s’han de prioritzar, concretar i executar, amb les dotacions pressupostàries adients. 
 
Josep Quelart (ERC) subratlla la importància del Pla. Atesa la seva densitat, el seu grup no l’ha 
pogut estudiar amb profunditat. Ho farà ara durant l’exposició pública, i si escau s’hi faran 
aportacions amb ànim constructiu. De tota manera, Quelart recorda que la inexistència del Pla 
no comporta que no es puguin portar a terme actuacions necessàries en matèria de mobilitat. A 
parer seu, cal millorar ràpidament la connexió de la Girada i del Molí del Rovira amb el Centre 
a través del carrer General Cortijo, continuar el programa de condicionament de camins rurals 
entre Vilafranca i altres municipis propers i prendre també altres mesures. 
 
Josep Ramon (PP) també manifesta que s’abstindrà per poder estudiar millor el Pla durant la 
informació pública. Les línies generals semblen correctes, i el PP també està d’acord en 
potenciar els desplaçaments a peu i el transport públic. Però el Pla planteja per a la seva 
execució una despesa addicional de quasi 3 milions d’euros a l’any, i aquesta despesa no sembla 
assumible per part de l’Ajuntament. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el Pla el reclamava el seu grup des de fa temps, i s’havia 
d’haver començat a elaborar fa set anys. Vilafranca ha crescut molt des de l’aprovació del 
POUM, per la qual cosa un Pla de mobilitat esdevé indispensable. El Pla té aspectes positius, 
però altres de fluixos que s’han de millorar. És positiu que prevegi, per exemple, la connexió 
amb els nuclis industrials, aparcaments dissuasoris i busos llançadora, una ronda verda amb 
bicicleta, la centralitat de l’estació de trens regionals i l’obertura d’una oficina de mobilitat. 
 
Casanova destaca aspectes deficients del Pla: insuficient incidència en la millora de 
l’accessibilitat i supressió de barreres, pocs avenços en carrils bici, les zones 30 que no han 
funcionat, dubtosa eficàcia de les zones invertides, instal·lació de l’estació de mesurament de la 
contaminació en un lloc no representatiu com la zona esportiva, etc. També cal crear la comissió 
de mobilitat per al seguiment del Pla. Casanova pregunta si les correccions necessàries s’han de 
proposar mitjançant una al·legació o si el Govern d’ofici les adoptarà, ja que d’això dependrà el 
sentit del vot del seu grup. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) remarca que el Pla, juntament amb altres documents, defineix el 
tipus de ciutat que volem. El Pla ha d’actualitzar dades (descriure la situació actual), estudiar 
disfuncions, definir què volem per millorar, concretar les actuacions necessàries i fixar 
indicadors de seguiment. Colomé destaca que durant el darrer any han existit canvis i s’han 
aprovat determinats instruments que incideixen en la mobilitat; per exemple, hi ha el pàrquing 
de la Rambla, o s’han aprovat els plans parcials de la Pelegrina i de Domenys III, però el Pla no 
en parla ni ho té en compte. El Pla també al·ludeix a l’Agenda urbanística, però malgrat això fa 
temps que no se sap en quina situació es troba l’elaboració d’aquesta Agenda. En definitiva, el 
Pla parteix d’una situació que no és la realment existent ara, i la situació econòmica tampoc no 
és la de fa un any. Colomé dubta que puguem fer front als 3 milions de despesa anual que 
s’esmenta, o assumir el cost addicional d’incrementar les línies del transport públic. 
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Josep Colomé afirma que a la vista d’això s’ignora per quins motius ha calgut esperar un any 
per a disposar d’un Pla, el qual per altra banda no estableix mesures concretes, la qual cosa és 
un error. El seu grup s’abstindrà, perquè no es pot votar a favor d’un document mal elaborat, i 
opina que abans de la informació pública és indispensable que les dades i les situacions 
considerades siguin objecte d’actualització. 
 
Aureli Ruiz (equip de Govern) afirma que la intervenció del PSC descriu aspectes certs. El 
procés ha estat llarg, i mentre s’ha elaborat el Pla s’han introduït canvis i intervencions a la via 
pública, i han aparegut realitats, que el document no esmenta. Això és inevitable, perquè en 
algun moment s’ha de tancar la recollida de dades que després el Pla analitza. Però del que es 
tracta és que el Pla, d’una durada d’uns sis anys, sigui dinàmic i es vagi adaptant a les noves 
realitats. Cal fer ara l’aprovació inicial, i després ja s’actualitzarà allò que sigui necessari, 
tenint-ho en compte en l’aprovació definitiva. Es poden estudiar totes les propostes i mirar 
d’assolir certs consensos, però l’important és estar d’acord en les línies bàsiques. El Pla no 
obliga a una despesa anual de 3 milions, sinó que només proposa unes línies de treball, de forma 
que algunes mesures s’executaran i altres no. Hi ha aspectes que es poden millorar, però ara 
hem de validar un treball fet. Ruiz lamenta que la participació ciutadana hagi tingut un abast 
real limitat, perquè finalment només han participat unes 20 persones, la meitat de les quals estan 
vinculada a partits polítics. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) destaca que les darreres dades que el Pla conté es corresponen 
amb el mes de març de 2009, i opina que l’actualització no hauria costat gaire. Per exemple, el 
març de 2009 ja se sabia des de feia molt temps que a la rambla hi hauria un aparcament, i és 
clar que la incidència d’aquest en la mobilitat és molt rellevant als efectes de l’anàlisi d’un Pla 
de mobilitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) opina que existeixen acords i dubtes. No totes les propostes són 
vàlides, i s’ha d’anar cap a una mobilitat sostenible. 
 
 
II. PLA ESPECIAL LOCALS CARRER LA PARELLADA  
 
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 

 Presentat per Joan R. Artigas Peinado, en representació de Xarol, S.A. i Caixa 
Penedès, un projecte de Pla especial urbanístic per a possibilitar la unió de dos locals que 
venen desenvolupant l’ús comercial, totalitzant una superfície superior als 400 m2 permesos en 
l’article 218 de la normativa urbanística del POUM, de la finca situada el carrer de La 
Parellada, núm. 18, va merèixer la seva aprovació inicial per la Junta de Govern Local en 
sessió de data 31 de desembre de 2009. 

 Sotmès al tràmit d’informació pública amb publicació d’anuncis al Butlletí Oficial de la 
província núm. 21 de data 25 de gener passat i en el diari El Punt del dia 27 del mateix mes de 
gener, no s’han formulat reclamacions ni al·legacions de cap mena, i en l’expedient hi consten 
els informes favorables de la Direcció General de Comerç i de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, per bé que aquesta última formula una breu recomanació en 
relació amb la proposta estètica en el sentit que els cartells comercials proposats es situïn en 
una franja alta de les obertures existents per tal de mantenir la lectura dels buits i plens de la 
composició arquitectònica de la façana, aspecte aquest que, a tenor de l’informe tècnic obrant 
en l’expedient, la proposta d’ubicació que formula el propi Pla especial de rètols integrats en 
l’obertura de façana sembla més adient i, en qualsevol cas, serà en la tramitació de la llicència 
d’obres quan s’estudiarà la proposta concreta que es formuli. 
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Atesa la previsió continguda en la legislació urbanística vigent, respecte de la 
competència municipal per a l’aprovació definitiva dels Plans especials després d’obtingut 
l’informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme, com és el present cas. 

 Per tant, S'ACORDA: 

Primer.- Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la implantació de l’ús 
comercial superior a 400 m2 en locals de la finca situada al carrer de La Parellada, 18. 

Segon.- Trametre’n una còpia d’acord amb la llei a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona, notificar l’acord als interessats i publicar-lo juntament amb les 
normes urbanístiques del mateix Pla. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme, Aureli Ruiz, recorda que en certs llocs del centre, segons el POUM, no 
són possibles locals comercials de més de 400 m2, tret de justificació a través d’un pla especial 
de llarga tramitació. Anuncia que s’estudiarà una modificació del POUM, permetent la lliure 
obertura fins a 800 m2 i adoptant mesures de flexibilitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna el seu suport al pla en concret, i podria donar el seu 
vistiplau a una mesura més general si es planteja amb rigor. Demana que en atorgar la llicència 
es tingui cura de com quedarà la façana, seguint la recomanació de la Generalitat. 
 
Josep Quelart (ERC) recolza el dictamen, i afirma que seria positiva una reflexió amb el món 
del comerç sobre el model comercial, perquè mesures que en el passat es consideraven positives 
o negatives ara poden ser mereixedores d’una valoració diferent. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta, i considera necessària una modificació de 
la normativa que la faci més flexible. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport al dictamen tenint en compte el cas concret, però creu que 
no seria positiu modificar en general la normativa. Cal analitzar la bondat dels comerços cas per 
cas, tenint presents criteris com per exemple la mobilitat. La decisió de permetre o no l’obertura 
de comerços més grans l’ha de poder prendre l’Ajuntament. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) recolza el dictamen i es mostra favorable a obrir el debat. El 
model comercial de fa anys probablement s’ha d’actualitzar i revisar. 
 
L’alcalde Pere Regull ratifica que s’iniciarà una reflexió sobre les reformes que són necessàries. 
 
 
III. CONVENI UBICACIÓ DEL PARC DE BOMBERS  
 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 

Redactat pels serveis del Departament d’Interior, Relacions institucionals i 
Participació de la Generalitat de Catalunya i els serveis tècnics i jurídics d’aquest Ajuntament, 
un conveni l’objecte del qual és regular la col·laboració entre ambdues institucions per a la 
permuta de terrenys per reubicar el parc de bombers en un nou emplaçament que disposi de les 
característiques adequades per a prestar aquest servei públic, S’ACORDA la seva aprovació. 

En virtut d’aquest conveni l’ajuntament obtindrà la finca on es troba ubicat l’actual 
edifici del parc de bombers i en contraprestació cedirà a la Generalitat de Catalunya un nou 
espai en el sector de La Girada II, Ronda de Mar, núm. 40, per a la ubicació del nou parc, 
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mentre que la Generalitat cedirà la finca de la ubicació actual i construirà en la nova ubicació 
el nou equipament. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom del Govern, Aureli Ruiz diu que la ubicació del parc de bombers en una zona força 
habitada de l’Espirall no és la més adequada. Es preveu cedir un solar per al nou parc de 
Bombers en un indret ben comunicat de la Girada, i a canvi l’Ajuntament esdevindria propietari 
de la finca que ara ocupen els Bombers a l’Espirall, per a equipaments que s’han de determinar 
concretament. Es preveu que els Bombers puguin haver-se traslladat dins del primer trimestre de 
2013. 
 
L’alcalde Pere Regull manifesta que s’ha permès modificar, d’acord amb els Serveis Jurídics de 
l’Ajuntament, una clàusula del conveni a darrera hora. Es tracta de preveure que si els Bombers 
no es traslladen dins del termini previst, l’Ajuntament pugui rescindir el conveni, si ho estima 
convenient, i alliberar la finca de la Girada. Regull accepta que l’Ajuntament dóna més terreny 
que el que rep, però recorda que la finca de la Girada té afectacions de carreteres i vials. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la proposta, i considera positiu l’acord. D’aquesta 
forma, es modernitzaran els Bombers i serà possible avançar quant als equipaments del barri de 
l’Espirall (Llei de barris). Pot estudiar-se destinar el terreny sobrer de la Girada a horts urbans. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen. En termes de dimensions i de valor dels terrenys 
permutats, l’Ajuntament hi surt perdent, però no existeixen massa opcions i el compliment del 
programa de la llei de barris exigeix acceptar-ho. Expressa dubtes jurídics sobre si la Generalitat 
pot acceptar la clàusula proposada per l’alcalde, que el secretari aclareix. 
 
Josep Ramon (PP) accepta el dictamen i la nova clàusula proposada per l’alcalde, i anuncia el 
seu vot favorable. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el conveni arriba tard, tenint en compte les exigències del 
programa de l’Espirall de la Llei de barris; les condicions previstes perjudiquen a l’Ajuntament, 
però és inevitable acceptar-les. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) dóna suport a la proposta, ja que s’ha acabat concretant un 
acord raonable. La clàusula proposada per l’alcalde és positiva, i s’haurà de negociar aplicant 
criteris de flexibilitat. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que la clàusula es negociarà, i que arribat el moment s’haurà de ser 
flexible, de forma que no es rescindirà el conveni si arriba la data i l’obra del nou parc no ha 
acabat, però sí per exemple començat. Les condicions patrimonials no són avantatjoses, però no 
hi havia alternatives, i la Generalitat va indicar que si no es tancava un acord es trencaven les 
negociacions i els Bombers es quedarien en la ubicació actual. 
 
 
IV. AULARI DE SUPORT A L’EDUCACIÓ ESPECIAL  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que es fa necessària la construcció, a Vilafranca del Penedès i a la zona de 
l’Espiga, d’un aulari municipal de suport a l’educació especial, en terrenys de propietat 
municipal d’uns 450 m2 de superfície situats en el sistema d’equipaments. La finca és de forma 
rectangular, i té front i accés pel carrer de la Múnia. 
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Atès que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Educació, s’ha 
compromès a finançar les obres fins al màxim d’ 1.015.683,14 euros, dels quals  108.224,36 
euros corresponen a honoraris de redacció del projecte i de direcció d’obres, i la resta a obres 
que s’han d’executar. 

Atès que s’ha redactat una proposta de conveni subvencional a subscriure entre 
l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la Generalitat, segons el qual: 

a) La redacció i aprovació del projecte, i la contractació de les obres, és a càrrec de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

b) La Generalitat subvenciona fins a un màxim d’1.015.683,14 euros, a satisfer prèvia 
justificació, quantitat que es distribueix en dues anualitats: 300.000 euros l’any 2010 i 
715.683,14 euros l’any 2011. Les eventuals despeses superiors van a càrrec de l’Ajuntament. 

c) La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament, un cop construït, és a 
càrrec de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Per això, s’ACORDA: 

Primer: Aprovar l’esborrany del conveni subvencional a subscriure amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per la redacció, execució i posterior  
direcció de les obres de nova construcció d’aulari municipal de suport a l’educació especial, en 
els termes que consten a l’expedient. 

Segon: Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest 
conveni subvencional.  

Tercer: Facultar l’alcaldia, una vegada el conveni hagi estat aprovat també pel Govern 
de la Generalitat, a subscriure aquest conveni subvencional, de conformitat amb l’article 
21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1. 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (Govern municipal i CiU) afirma que era imprescindible construir la nova aula 
d’educació especial, a l’Espiga. La fórmula segons la qual l’Ajuntament contracta l’obra i la 
paga, i després la Generalitat abona una subvenció quan pugui segons els seus pressupostos no 
és lògica i té un risc, però s’ha hagut d’acceptar excepcionalment per a fer possible aquesta 
prioritat essencial. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que l’escola s’havia d’ampliar, i felicita les regidores 
d’Educació anterior i actual, Lourdes Sánchez i Ramona Suriol, per l’acord assolit amb la 
Generalitat. S’ha de córrer el risc d’avançar els diners. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que aquestes operacions no són un bon negoci per a 
l’Ajuntament, i que no ens podem permetre el luxe d’avançar diners a la Generalitat. Tenint en 
compte les circumstàncies, però, votarà a favor. Josep Ramon (PP) i Xavier Navarro(CUP) 
també donen suport al cas particular malgrat l’atipicitat de l’operació financera, i es feliciten per 
l’acord. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) celebra que s’hagi tancat l’acord en una negociació que ella 
mateixa va començar quan era regidora d’Educació. Gràcies en bona part a l’Espiga i a la seva 
tenacitat, s’ha arrencat de la Generalitat un compromís que és excepcional, perquè la Generalitat 
no paga obres en centres que com en aquest cas són de titularitat privada (fundació), però en 
aquest supòsit s’ha trobat una fórmula. S’ha de deixar clar que la Generalitat no tenia 
competències ni deures de finançament, però gràcies a tots això ha estat possible. 
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V. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS DE 2009 
 
En aquest punt, l’alcalde informa al Ple del resultat de la liquidació dels diferents pressupostos 
municipals corresponents a l’exercici econòmic de 2009, aprovats mitjançant Decrets de data 26 
de febrer de 2010, 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.......................................................  50.250.713,44 
 . Obligacions reconegudes netes........................................  50.372.484,04 
 . Resultat pressupostari......................................................  - 121.770,60 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria...........  15.485.035,72 
 . Desviacions positives de finançament..............................  13.751.093,45 
 . Ajustaments......................................................................   1.733.942,27 
  . Resultat pressupostari ajustat..........................................   1.612.171,67 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2009.............................   7.332.871,46
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2009 .............................   1.615.674,12 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2009....................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2009.....................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2009................   6.198.952,95 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2009..............   2.639.066,15 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1.- Despeses..................................................................................   49.181.861,08 
 . Saldos compromesos AD..................................................  3.815.281,60 
 . Operacions de capital ......................................................  42.969.340,46 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ........................  2.397.239,02 
 
2.- Ingressos .................................................................................   49.181.861,08 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ....................................  13.751.093,45 
 . Recursos afectats .............................................................  35.430.767,63 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- Fons líquids.............................................................................   27.772.448,25 
 
2.- Drets pendents de cobrament..................................................   - 4.178.442,31 
 . Pressupost corrent ...........................................................  7.375.473,34 
 . Pressupostos tancats........................................................  2.639.066,15 
 . Operacions no pressupostàries........................................  334.421,17 
 . Cobraments pendents d’aplicació....................................  14.527.402,97 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ........................................   7.735.171,71 
 . Pressupost corrent ...........................................................  4.916.669,36 
 . Pressupostos tancats........................................................  1.615.674,12 
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 . Operacions no pressupostàries........................................  1.235.450,01 
 . Pagaments pendents d’aplicació .....................................  32.621,78 
I. Romanent de tresoreria total ....................................................   15.858.834,23 
II. Saldos de dubtós cobrament ....................................................   1.604.800,00 
III. Excés de finançament afectat .................................................   13.751.093,45 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ...................   502.940,78 
 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets.......................................................  1.429.141,20 
 . Obligacions reconegudes netes........................................  3.558.287,91 
 . Resultat pressupostari......................................................   - 2.129.146,71 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria...........  3.769.598,98 
 . Desviacions positives de finançament..............................  1.699.200,89 
 . Ajustaments......................................................................   2.070.398,09 
 . Resultat pressupostari ajustat..........................................   - 58.748,62 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2009.............................   206.276,60
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2009 .............................   2.130,78 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2009....................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2009.....................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2009................   2.888.242,40 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2009..............   1.000.255,64 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1.- Despeses..................................................................................   3.048.113,66 
 . Saldos compromesos AD..................................................  2.055.980,97 
 . Operacions de capital ......................................................  992.132,69 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ........................  0,00 
 
2.- Ingressos .................................................................................   3.048.113,66 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ....................................  1.699.200,89 
 . Recursos afectats .............................................................  1.348.912,77 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- Fons líquids.............................................................................   321.733,70 
 
2.- Drets pendents de cobrament..................................................   1.733.283,14 
 . Pressupost corrent ...........................................................  733.027,50 
 . Pressupostos tancats........................................................  1.000.255,64 
 . Operacions no pressupostàries........................................  0,00 
 . Cobraments pendents d’aplicació....................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ........................................   339.926,73 
 . Pressupost corrent ...........................................................  319.277,51 
 . Pressupostos tancats........................................................  2.130,78 
 . Operacions no pressupostàries........................................  18.518,44 
 . Pagaments pendents d’aplicació .....................................  0,00 
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I. Romanent de tresoreria total ....................................................   1.715.090,11 
II. Saldos de dubtós cobrament ....................................................   0,00 
III. Excés de finançament afectat .................................................   1.699.200,89 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ...................   15.889,22 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets.......................................................  739.481,14 
 . Obligacions reconegudes netes........................................  809.309,80 
 . Resultat pressupostari......................................................   - 69.828,66 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria...........  72.966,99 
 . Desviacions positives de finançament..............................  34.120,29 
 . Ajustaments......................................................................   38.846,70 
 . Resultat pressupostari ajustat..........................................   - 30.981,96 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1.- Estat de despeses: 
. Saldo inicial Obligacions a 1/01/2009.......................................   177.076,27
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2009 .............................   0,00 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2009....................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2009.....................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2009................   113.878,62 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2009..............   5.719,24 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1.- Despeses..................................................................................   43.470,29 
 . Saldos compromesos AD..................................................  32.758,84 
 . Operacions de capital ......................................................  8.500,00 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ........................  2.211,45 
 
2.- Ingressos .................................................................................   43.470,29 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ....................................  34.120,29 
 . Recursos afectats .............................................................  9.350,00 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- Fons líquids.............................................................................   176.908,71 
 
2.- Drets pendents de cobrament..................................................   102.523,21 
 . Pressupost corrent ...........................................................  54.106,51 
 . Pressupostos tancats........................................................  5.719,24 
 . Operacions no pressupostàries........................................  42.697,46 
 . Cobraments pendents d’aplicació....................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ........................................   231.099,85 
 . Pressupost corrent ...........................................................  190.993,40 
 . Pressupostos tancats........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries........................................  40.106,45 
 . Pagaments pendents d’aplicació .....................................  0,00 
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I. Romanent de tresoreria total ....................................................   48.332,07 
II. Saldos de dubtós cobrament ....................................................   5.719,24 
III. Excés de finançament afectat .................................................   34.120,29 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ...................   8.492,54 
 
ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets.......................................................  34.132,90 
 . Obligacions reconegudes netes........................................  33.463,65 
 . Resultat pressupostari......................................................   669,25 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria...........  0,00 
 . Desviacions positives de finançament..............................  0,00 
 . Ajustaments......................................................................   0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat..........................................   669,25 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2009.............................   29.358,77
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2009 .............................   0,00 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2009....................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2009.....................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2009................   31.000,00 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2009..............   0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1.- Despeses..................................................................................   19.249,00 
 . Saldos compromesos AD..................................................  184,00 
 . Operacions de capital ......................................................  0,00 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ........................  19.065,00 
 
2.- Ingressos .................................................................................   19.249,00 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ....................................  0,00 
 . Recursos afectats .............................................................  19.249,00 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- Fons líquids.............................................................................   2.803,94 
 
2.- Drets pendents de cobrament..................................................   28.000,00 
 . Pressupost corrent ...........................................................  28.000,00 
 . Pressupostos tancats........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries........................................  0,00 
 . cobraments pendents d’aplicació.....................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ........................................   26.866,29 
 . Pressupost corrent ...........................................................  26.855,81 
 . Pressupostos tancats........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries........................................  10,48 
 . Pagaments pendents d’aplicació .....................................  0,00 
 
I. Romanent de tresoreria total ....................................................   3.937,65 
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II. Saldos de dubtós cobrament ....................................................   0,00 
III. Excés de finançament afectat .................................................   0,00 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ...................   3.937,65 
 
PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3.- Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets.......................................................  479.268,51 
 . Obligacions reconegudes netes........................................  427.556,04 
 . Resultat pressupostari......................................................   51.712,47 
 . Despeses finançades amb romanent de tresoreria...........  232,00 
 . Desviacions positives de finançament..............................  6.405,09 
 . Ajustaments......................................................................   6.173,09 
 . Resultat pressupostari ajustat..........................................   45.539,38 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1.- Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1/01/2009.............................   13.704,57
 . Saldo final Obligacions a 31/12/2009 .............................   0,00 
 . Saldo inicial Ordres pagament a 1/01/2009....................   0,00 
 . Saldo final Ordres pagament a 31/12/2009.....................   0,00 
 
2.- Estat d’ingressos: 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 1/01/2009................   57.359,79 
 . Saldos Drets pendents cobrament a 31/12/2009..............   1.818,69 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1.- Despeses..................................................................................   171.115,89 
 . Saldos compromesos AD..................................................  8.166,80 
 . Operacions de capital ......................................................  162.949,09 
 . Funció efectiva recaptació drets afectats ........................  0,00 
 
2.- Ingressos .................................................................................   171.115,89 
 . Càrrec al romanent de tresoreria ....................................  6.405,09 
 . Recursos afectats .............................................................  164.710,80 
 
IV. ROMANENT DE TRESORERIA 
1.- Fons líquids.............................................................................   47.804,00 
 
2.- Drets pendents de cobrament..................................................   52.105,15 
 . Pressupost corrent ...........................................................  50.286,46 
 . Pressupostos tancats........................................................  1.818,69 
 . Operacions no pressupostàries........................................  0,00 
 . cobraments pendents d’aplicació.....................................  0,00 
 
3.- Obligacions pendents de pagament ........................................   33.254,32 
 . Pressupost corrent ...........................................................  29.228,59 
 . Pressupostos tancats........................................................  0,00 
 . Operacions no pressupostàries........................................  4.025,73 
 . Pagaments pendents d’aplicació .....................................  0,00 
 
I. Romanent de tresoreria total ....................................................   66.654,83 
II. Saldos de dubtós cobrament ....................................................   1.818,69 
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III. Excés de finançament afectat .................................................   6.405,09 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals ...................   58.431,05 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) afirma que es dóna compte del romanent de tresoreria (o 
superàvit o resultat pressupostari). El romanent positiu de tresoreria de l’entitat ha estat d’uns 
500.000 euros. Hi ha majors ingressos que els previstos en global, malgrat que la recaptació 
d’alguns conceptes d’ingrés ha baixat respecte de la previsió a causa de la crisi econòmica 
(participació en els tributs de l’Estat, vehicles, etc.); també s’han produït estalvis o economies 
en la despesa, en molts casos gràcies a un esforç conscient de contenció de la despesa. El 
resultat positiu s’anirà utilitzant quan sigui necessari, i de fet en aquest Ple es debatrà un 
expedient que aplica una part rellevant del romanent de 2009. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la liquidació és una operació tècnica que aprova el 
Govern, comptant amb un informe tècnic favorable. 
 
Maria Batet (grup Socialista) afirma que cal ser conscient de la situació econòmica de 
l’Ajuntament i de la vila, i hi ha dades preocupants com el fort increment de l’atur a Vilafranca 
en els darrers mesos. Malgrat que s’ha de tenir cura amb les finances municipals, no es tracta 
d’estalviar per estalviar, sinó que cal dedicar esforços i recursos a lluitar contra la crisi i els seus 
efectes, especialment pel que fa a les persones i a les seves necessitats. 
 
Batet manifesta que el resultat de la liquidació s’ha de matisar, perquè si no s’haguessin portat a 
terme certes operacions com baixes de vendes de terrenys i modificacions de pressupost, el 
romanent positiu real hagués estat d’1,7 milions d’euros. El romanent pot ser en general positiu, 
però això depèn de la seva procedència, i en aquest sentit considera vergonyós que en el darrer 
any un 25% de la inversió pressupostada (sobre un total de només 4 milions) no s’hagi executat; 
això no és estalvi, sinó ineficàcia, a parer seu. 
 
Maria Batet es mostra sorpresa perquè en el passat recent el Govern Socialista va fer efectiva 
gairebé tota la inversió pressupostada, que era molt més alta que la de 2009, i se’l va acusar 
injustament de paràlisi pel fet que en la liquidació s’apreciava que una petita part no s’havia 
gastat. Valora com a mancats de fonament els arguments que CiU ha emprat en rodes de premsa 
parlant de deutes i multes del passat que el Govern de CiU s’havia trobat, quan en el moment de 
la moció de censura les finances municipals estaven sanejades. Fer un pressupost és elaborar 
previsions, i en el moment en què el Govern socialista va preveure finançar inversions amb 
vendes de terrenys aquests terrenys existien i el seu valor s’ajustava a la previsió; després la 
crisi immobiliària ha esclatat, i probablement calgui reformular la previsió, però aquesta és una 
responsabilitat del Govern que hi ha en cada moment. Vilafranca té un endeutament baix, i una 
solvència que molts ajuntaments voldrien. 
 
Maria Batet critica que CiU intenti justificar la manca de certes inversions i despeses 
necessàries en base a deutes i vendes de terrenys no possibles que hauria propiciat el Govern 
anterior. CiU peca de conservadurisme i de política de calaix, i renuncia a gastar si no té 
prèviament els diners a la caixa. 
 
Aureli Ruiz (grup de Govern i CiU) afirma que estem en presència de models de gestió 
diferents, i que el PSC feia les coses de manera diferent que CiU. No és cert que no s’hagi 
executat el 25% de la inversió (la dada donada ve d’anys anteriors i no de 2009). El Govern de 
CiU fa inversions, però mira de retallar certes despeses quan és possible. Pel que fa a la 
liquidació, el romanent s’aplica quan és necessari, i CiU no considera raonable finançar 
inversions en base a previsions de vendes de terrenys que no han tingut lloc, ja que no es pot 
invertir si els diners no s’han ingressat. Ara mateix tenim inversions fetes i els terrenys previstos 
no s’han venut, la qual cosa comporta endeutament. Ruiz apel·la a la coherència, a analitzar què 
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tenim i què podem fer, i no a anar gastant comptant amb vendes ara mateix impossibles, o amb 
subvencions teòriques de les quals ningú no es responsabilitza. 
 
Maria Batet (grup Socialista) afirma que és clar que Socialistes i CiU tenen polítiques 
econòmiques i de diner públic diferents. Sense caure en la irresponsabilitat, cal ser agosarat en 
l’execució d’inversions necessàries per al benestar i el progrés, acudint si cal a l’endeutament. 
 
L’alcalde Pere Regull manifesta que no hi ha diners al calaix per a invertir, justament perquè el 
Govern anterior es va gastar tots els diners que hi havia. Va existir en el passat disbauxa en la 
despesa, i ara CiU ha d’administrar la situació creada. Tot indica que l’any 2010 es tancarà 
sense romanent o superàvit, i que poden faltar diners. Només podem gastar el que hi ha al 
calaix, i només podríem plantejar-nos acudir al que no hi ha si existissin garanties sòlides 
d’ingressar. En un altre cas, cometríem una temeritat. 
 
Maria Batet (grup Socialista) nega que existís disbauxa. No existeix disbauxa ni forat econòmic, 
però cal ser agosarat i apel·lar si cal al deute, com  quan una família necessita un habitatge i 
s’hipoteca. L’alcalde Pere Regull recorda que el Govern anterior va recolzar una inversió de 5,7 
milions d’euros en presumptes vendes de terrenys, però no se n’ha venut cap, ni ara ni en 
èpoques de bonança econòmica. 
 
 
VI. JUNTA D’ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES. COMPTES 2 009 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta d’accionistes de l’Empresa Municipal d’Aigües 
de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

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 2009,  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 unes pèrdues de 96.204,72 €, proposant-se la següent 

aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment   
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) - 96.204,72 € 
Compensació per aportació de socis i propietaris 0,00 € 

- 96.204,72 € 

Aplicació   
A reserva legal 0,00 € 
A reserves especials 0,00 € 
A reserves voluntàries 0,00 € 
A compensar amb beneficis futurs 0,00 € 
A resultats negatius d’exercicis anteriors - 96.204,72 € 

- 96.204,72 € 

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

 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) explica els comptes de les diferents societats municipals que es 
presenten al Ple d’avui. S’ha modificat la normativa comptable, de manera que actualment les 
aportacions municipals a les societats no constitueixen un ingrés, sinó una aportació de socis. 
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Aigües va perdre uns 96.000 euros per la reducció del consum d’aigües, SERCOM (ràdio i 
televisió) va costar al municipi uns 564.000 euros, mentre que la grua municipal (SOVIPAR) va 
tenir un cost per a les finances municipals d’uns 245.000 euros. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) considera positiu que hagi disminuït els consum d’aigua, i les 
xifres de l’Empresa d’Aigües són correctes, malgrat que caldrà prestar atenció. No és acceptable 
que SOVIPAR només gestioni la grua. Quant a l’Escola de Música, és correcte, però cal pensar 
en un Institut municipal d’Acció Cultural. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que la baixada d’ingressos d’Aigües és conjuntural, i potser es deu 
més a la crisi que a la voluntat d’estalvi. Els comptes de SERCOM i l’EPEL són correctes, i en 
canvi la situació de SOVIPAR és una disbauxa que s’ha d’acabar ràpidament. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que els beneficis d’Aigües es redueixen cada any, i cal analitzar si hi 
tenen relació certes gestions conjuntes que es porten a terme amb altres municipis. Quant a 
SOVIPAR , només gestiona la grua, i hi treballen de forma no massa productiva quatre 
persones, amb un alt cost de 245.000 euros. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que les Aigües han de perdre diners si cal, perquè es tracta 
d’estalviar aigua, rebaixar el consum i fomentar el sistema de comptador. La gestió de 
SERCOM planteja dubtes, i vol saber si els treballadors cobren hores extres. Quant a 
SOVIPAR, es limita a gestionar la grua i el sistema s’ha de canviar; finalment, l’EPEL Escola 
de Música és un èxit, i funciona molt bé. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que el tancament amb pèrdues de l’Empresa d’Aigües 
per la reducció del consum era previsible, i que aquesta reducció és positiva. Quant a 
SOVIPAR, la pèrdua equival al cost dels gruistes; el servei s’ha de mantenir sense vincular-lo 
del tot a cap ingrés, i es troba a faltar una proposta d’actuació per part del Govern amb relació a 
SOVIPAR. 
 
Raimon Gusi (CiU i president de SOVIPAR i de l’EPEL Escola de Música) afirma que els 
comptes han estat aprovats pels consells d’administració, amb presència dels diferents grups 
municipals i de representants d’entitats ciutadanes. Quant a Sovipar, hi ha un cost del servei que 
es discuteix des de fa anys; potser hi ha sous alts, però els serveis i les tasques addicionals (com 
trasllat de tanques) algú els ha d’assumir; es pot privatitzar o municipalitzar, però els treballs 
s’hauran de pagar. Quant a l’EPEL Escola de Música és un èxit brillant i un servei ben valorat, 
en el finançament del qual participen Ajuntament, Generalitat i alumnes i pares d’alumnes. 
 
Aureli Ruiz (CiU i president de les Empreses municipals d’Aigües i SERCOM), pel que fa a 
l’Empresa d’Aigües, destaca que l’estalvi d’aigua és positiu i s’ha de fomentar, però és bo que 
l’Empresa tingui beneficis per a poder reinvertir i disposar d’infraestrcutures adequades. 
Respecte de SERCOM, cal tenir en compte que actualment s’ha de pagar el senyal televisiu, i 
que aquest és bastant costós, i s’haurà de parlar en algun moment de finançament i 
d’aportacions d’altres municipis de la zona. 
 
 
VII. JUNTA DE SOCIS SERCOM . COMPTES 2009 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta de socis de SERCOM, S.L.,  i per unanimitat 
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: 
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• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2009, 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 564.736,97 €, proposant-se la següent 

aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment   
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) - 564.736,97 € 
Compensació per aportació de socis i propietaris 592.000,00 € 

27.263,03 € 

Aplicació   
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 23.432,18 € 
Reserva voluntària 3.447,76 € 
Reserva legal 383,09 € 

27.263,03 € 

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

 
Aquest punt queda comentat en l’anterior. 
 
VIII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR . COMPTES 2009 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta de socis de SOVIPAR, S.L.,  i amb 16 vots a 
favor (grups de CiU i Socialista), 1 en contra (ERC) i 4 abstencions (CUP, PP i ICV-EUiA) 
pren l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials de la 
Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, s'acorda l'aprovació de:  
• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2009, comprensius del Balanç de 

Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net, de la 
Memòria Anual i de l’Informe de Gestió . 
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 245.895,68 €, proposant-se la següent 

aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment   
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) - 245.895,68 € 
Compensació per aportació de socis i propietaris 244.100,00 € 

- 1.795,68 € 

Aplicació   
A reserva legal 0,00 € 
A reserves especials 0,00 € 
A reserves voluntàries 0,00 € 
A compensar amb beneficis futurs - 1.795,68 € 
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 0,00 € 

- 1.795,68 € 

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

 
Aquest punt resta comentat en el VI. 
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IX. EPEL ESCOLA DE MÚSICA. COMPTES 2009 
 
Per unanimitat, es pren l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 9 i concordants dels estatuts socials de l’Entitat 
Pública Empresarial Local “Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet”, s'acorda 
l'aprovació de:  

• Els comptes anuals corresponents a l’exercici econòmic de 2009, 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 26.905,83 €, proposant-se la següent 
aplicació de resultats: 
 

Base de repartiment   
Saldo del compte de pèrdues i guanys (pèrdues) - 26.905,83 € 
Compensació per aportació de socis i propietaris 46.488,00 € 

19.582,17 € 

Aplicació   
A reserva legal 0,00 € 
A reserves especials 0,00 € 
A reserves voluntàries 19.582,17 € 
A compensar amb beneficis futurs 0,00 € 
A compensació de pèrdues d’exercicis anteriors 0,00 € 

19.582,17 € 

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

 
 
X. ORDENANÇA PREU PÚBLIC ESCOLA DE MÚSICA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

L’Entitat Pública Empresarial Local “Escola municipal de música Maria Dolors 
Calvet”, entitat pública que opera en règim de dret privat, gestiona la prestació dels serveis i la 
realització d’activitats musicals, i percep com ingressos propis les corresponents tarifes. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en l’exercici de la seva potestat 
reglamentària, ha regulat mitjançant una ordenança fiscal, les tarifes corresponents a aquests 
serveis que presta l’esmentada entitat pública municipal. 

S’ha elaborat una proposta de modificació de l’ordenança fiscal pel consell 
d’administració de l’Entitat pública empresarial local ”Escola municipal de música Maria 
Dolors Calvet” de data 19 d’abril de 2010, atesa la necessitat d’adequar els imports de les 
tarifes per al proper curs acadèmic 2010/2011, 
 

Per tot l’exposat, S’ACORDA: 
PRIMER: Aprovar les modificacions per a l’exercici de 2010 i següents de l’ordenança 

fiscal núm. 34 reguladora del preu públic per l’assistència a l’Escola municipal de música 
Maria Dolors Calvet, que es detallen a continuació: 
 

* Modificar el redactat dels conceptes de l’apartat B) de l’article 4t., així com afegir de 
nous, amb el següent literal: 
B) Alumnes de 4 a 18 anys (franja subvencionada per la Generalitat de Catalunya): 
 
· Sensibilització Musical 1/2/3..........................................................  32,26 € 
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· Iniciació 1.......................................................................................  37,08 € 
· Iniciació 2.......................................................................................  59,70 € 
· Bàsic 1/2/3 + instrument ................................................................  66,85 € 
· Bàsic 4 + instrument ......................................................................  82,38 € 
. Mitjà 1/2/3/4/5/6 + instrument.......................................................  75,22 € 
· Avançat 1/2/3/4/5/6 + instrument ..................................................  93,12 € 
· Llenguatge sol o aula oberta..........................................................  44,18 € 
· Instrument grupal (2 persones) 45’................................................  37,88 € 
. Instrument grupal (3 persones) 60’................................................  37,88 € 
. Instrument individual 30’ ...............................................................  37,88 € 
· Instrument individual 45’ ...............................................................  57,33 € 
· Instrument individual 60’ ...............................................................  76,44 € 

*Afegir dos nous conceptes a l’apartat C) de l’article 4t., amb el següent literal: 
· Grup Adults + 60’ instrument ........................................................  143,28 € 
. Aula oberta .....................................................................................  50,10 € 
 * Desglossar els conceptes de l’apartat D) de l’article 4t.,  afegir-los en nous apartats, 
amb el següent literal: 
D) Formacions (pels alumnes que estiguin cursant qualsevol matèria al centre, les formacions i 
tallers seran gratuïts): 
· Formació (només formació i no cursaran cap matèria més) ........  25,00 € 
E) Bancs d’instruments: 
· Ús d’instrument (tot l’any).............................................................  50,00 € 
· Ús d’instrument (trimestral)...........................................................  20,00 € 

* Suprimir i deixar sense efecte l’apartat E) de l’article 4t. 
* Afegir dos nous apartats a l’article 5è., amb el següent literal: 
4.- Els alumnes que fan dos o més instruments tindran un 10% de descompte. 
5.- Les persones que acreditin estar jubilades o ser pensionistes o famílies 

monoparentals tindran un 10% de descompte. 
6.- Els descomptes no seran acumulables. 
* Crear un nou article amb el següent literal: 
Article 6è.- Normes de Gestió 
1.- L’import de la matrícula no serà retornat. 
2.- Les baixes s’han de notificar abans de finalitzar el mes en curs per tal de no fer-se 

efectiva la mensualitat del mes següent. Es cobrarà la mensualitat íntegra del mes si la baixa és 
a partir del dia 1 del mateix mes. 

* Modificar la disposició final en el sentit de que les tarifes del present preu públic 
s’aplicaran a partir del curs 2010/2011. 
 SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà del dia de la seva 
publicació  i, regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponent aquestes al grup 
de la CUP. 
 
Raimon Gusi (equip de Govern i president de l’EPEL Escola de Música) afirma que es tracta 
d’una petició del consell. L’escola funciona per cursos escolars, i és positiu tenir les tarifes 
actualitzades abans que s’iniciï el curs 2010-2011. 
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Xavier Navarro (CUP), tot i reconèixer que la proposta la va aprovar un consell amb presència 
d’un representant de la CUP, afirma que el seu grup no comparteix l’article 6 de l’Ordenança, 
quant a l’import de la “matrícula”. Si és un ingrés normal s’hauria de repartir durant el curs dins 
les tarifes. Però una matrícula, si la persona inscrita participa en l’escola, s’hauria de retornar 
quan el curs comença, i no fer seu el seu import l’EPEL. 
 
Raimon Gusi afirma que la mesura s’ha pres a la vista de la situació (les matrícules són una part 
dels ingressos de l’Escola), i que potser les matrícules es podran tornar a final de curs en funció 
dels resultats, però Xavier Navarro replica que s’haurien de tornar a l’inici del curs, i no al final. 
Raimon Gusi suggereix a la CUP que presenti una al·legació durant el període d’exposició 
pública de l’Ordenança, la qual al·legació s’estudiarà. 
 
 
XI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 5 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de 
partides que ofereixen sobrant i part del romanent de tresoreria de l’exercici 2009, 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:    
 
2.92505.13000 Personal laboral.- Oficina tècnica de 
 Ciutadania........................................................  55.056,76 
2.32401.13100 Personal temporal.- Educació .........................  15.742,56 
2.92505.13100 Personal temporal.- Oficina tècnica de 
 Ciutadania........................................................  19.079,36 
6.24128.13100 Itineraris Xarxa d’orientació – sous (amp) .....  5,00 
6.24128.16000 Itinararis Xarxa d’orientació – seg.soc.(AMP)5,00 
5.13201.20400 Renting parc mòbil Policia Local ....................  15.000,00 
5.44301.21000 Manteniment d’aparcaments de ferm 
 permeable.........................................................  20.000,00 
2.33013.22608 Programació al claustre Sant Francesc..........  4.000,00  
6.24128.22608 Itineraris Xarxa d’orientació – func. (AMP)...                     5,00 
2.15104.22706 Projecte qualitat turística edificis públics .......  3.500,00 
2.33001.22711 Treballs creació institut de cultura..................  10.000,00 
4.49101.46700 Consorci Televisió Digital Terrestre ...............  20.000,00 
2.33010.48100 Premi M. Dolors Calvet ...................................  2.500,00 
4.41002.48900 Fundació Pro-Penedès.- Jornades vitiviní- 
 coles EcoSostenibleWine..................................  10.000,00 
4.43301.48900 Fundació Pro-Penedès.- Aportació III Pla 
 Estratègic Penedès...........................................     26.000,00 
3.15101.60000 Adquis. terreny dest. a equipaments entorn 
 Cementiri..........................................................  1.558.976,00 
3.32402.62200 Construcció aula escolar educació..................  1.015.684,00 
2.33013.62900 Equipaments Claustre Sant Francesc..............  5.000,00 
5.15104.63202 Reparació coberta sala exposicions 
 dels Trinitaris ...................................................  14.300,00 
3.17901.76500 Resta conveni Consell Comarcal Alt 
 Pdès.- Rutes verdes ..........................................    258,50 
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2.33804.78000 Castellers de Vilafranca.- conveni obres 
 Cal Figarot.......................................................  50.000,00  
1.01101.91301 D’empreses auton., cials i financeres.- 
 Amortització préstec construc. aula 
 educació especial .............................................  1.015.684,00 
1.01101.91303 D’empreses autòn., cials i financeres.- 
 amortització anticipada ...................................  186.363,88 4.047.160,06 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........                                 4.047.160,06 
        
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Aplicació pressupostaria 
 
5.13402.13000 Personal laboral.- Protecció civil....................  2.636,76 
6.43501.13000 Personal laboral.- Mercats ..............................  27.500,00 
2.23102.13100 Personal temporal.- Serveis socials.................  19.079,36 
6.24107.13100 Altres accions ocupacionals – sous .................  10.000,00 
6.24122.13100 Itineraris RMI – sous .......................................  12.000,00 
1.92001.16000 Seguretat social empresa del personal............  9.000,00 
6.24107.16000 Altres accions ocupacionals.- seg.soc..............     3.400,00 
6.24122.16000 Itineraris RMI – seg. soc..................................  4.000,00 
2.23103.20200 Lloguer seu Serveis Socials..............................       9.120,00   
3.23103.20200 Lloguer propietaris habitatges socials ............  21.600,00 
5.15102.21900 Circulació i control trànsit.- serveis urbans....            22.000,00 
1.92010.22604 Despeses notarials i de registre .......................  4.000,00  
1.15201.22608 Gestió finques municipals ................................         5.100,00 
2.31205.22608 Pla local de drogues.........................................  2.200,00 
2.33002.22608 Funcionament programació estable ................  5.000,00 
4.92401.22608 Oficina del defensor del ciutadà ......................  2.000,00 
4.92503.22608 Cooperació i desenvolupament........................  7.204,00 
6.24122.22608 Itineraris RMI – funcionament.........................  29.842,00  
1.15107.22711 Plànol i estadística.- contractes serveis...........  20.928,00  
2.33303.48900 Museus i institucions similars ..........................        30.000,00 
2.33401.48901 Convenis entitats culturals i juvenils ...............  2.410,00 
2.33804.48901 Convenis entitats cicle festiu............................  6.500,00 
4.33901.48901 Convenis foment participació juvenil ..............      8.000,00 
2.33804.62900 Material cicle festiu..........................................  5.000,00 268.520,12 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.......                                 4.315.680,18 
 
 

F I N A N ÇA M E N T 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Aplicació pressupostaria 
2.92501.12110 Retrib. complem.- Serveis personals................  5.183,52  
2.23102.13000 Personal laboral.- serveis socials....................  26.547,00 
4.92409.13000 Personal laboral.- Pla de la Convivència........  25.973,00  
4.92409.13100 Personal temporal.- Pla Convivència..............     53.901,27 
2.33006.22608 Funcionament i activitats equipaments...........  2.410,00 
5.13201.62400 Vehicles Policia Local......................................        15.000,00 129.014,79 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......                                    129.014,79 
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MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
450.23  Generalitat.- Itineraris Xarxa d’orienta-                
  ció (AMP).............................................                           15,00 
450.86  Generalitat.- Itineraris RMI.................                     45.842,00 
451.02  Administració Oberta de Catalunya.- 
  subvenció projecte S.I.G……………..                    20.928,00 
470.05  FCC Construcción.- conveni activitats 

Culturals..................................................      30.000,00    
60001  Alienació terreny const. nou tanatori....... 1.558.976,00 
750.30 Generalitat.- Conveni construcció aula 

educació especial....................................... 1.015.684,00 
 76103  Diputació.- Subvenció amortització anti- 

cipada crèdit Caixa Catalunya  . . . . . . . . . .       186.363,88 
913.03 Préstec a llarg termini.- construcció aula 

educació especial.......................................... 1.015.684,00     3.873.492,88 
  TOTAL MAJORS INGRESSSOS . . . . . . . ... . . . .                       3.873.492,88 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
870.00  Aplicació romanent per a despeses grals.        313.172,51        313.172,51 
  TOTAL APLICACIÓ ROMANENT...................................                      313.172,51 
 

RESUM FINANÇAMENT 
  Baixes per transferència             129.014,79 
  Majors ingressos                   3.873.492,88 
  Aplicació romanent                          313.172,51 
  TOTAL FINANÇAMENT                     4.315.680,18 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 11 vots a favor (CiU, CUP i PP) i 10 abstencions (grups 
Socialista, d’ERC i d’ICV-EUiA). 
 
Aureli Ruiz (regidor d’Hisenda) afirma que malgrat les aparences no es tracta de canvis molt 
importants, perquè una bona part són operacions comptables formals relacionades amb el 
conveni per a l’aula de l’Espiga que s’ha aprovat avui i amb la permuta de terrenys (IVA) per a 
la construcció del nou tanatori. Quant a la resta, es modifiquen partides diverses, i es fa ús de 
313.000 euros del romament de tresoreria de la liquidació del pressupost de 2009, amb la 
finalitat de reforçar les exigències de certes necessitats i projectes. La resta del romanent de 
2009 es reserva per a necessitats que puguin aparèixer durant el 2010. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que algunes qüestions són positives (aula de l’Espiga, 
tanatori, etc.). En canvi, hi ha aspectes negatius; per exemple, ICV aposta per un nou Institut 
d’Acció Cultural que podria emprar els claustres de Sant Francesc, espai que a través de la 
proposta vol ser objecte d’altres actuacions  no ben explicades. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a la postura d’ICV-EUiA. S’abstindrà, perquè l’expedient posa 
en relleu aspectes dubtosos (per exemple, el conveni sobre Cal Figarot no es coneix) i altres 
exclusivament tècnics. ERC no ha pogut participar en aquest expedient, i a més constata que 
alguns compromisos sobre projectes que s’han d’executar, acordats amb ERC, el Govern no els 
fa efectius amb la rapidesa i la diligència exigibles. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la modificació, globalment considerada. 
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Xavier Navarro (CUP) opina que hi ha aspectes positius i altres que no ho són, per la qual cosa 
els assumptes s’haurien de tractar de forma separada. És positiu per exemple el conveni per a 
l’aula de l’Espiga (ja justifica el vot favorable), però en canvi s’ha d’evitar la pràctica de no 
explicar convenis que se celebren (com els juvenils a què es refereix el dictamen), ignorant-se 
què se’n treu a canvi. 
  
Maria Batet (grup Socialista) anuncia l’abstenció del seu grup. Aspectes com l’aula de l’Espiga 
o el tanatori es comparteixen. Però en canvi, només un mes després d’aprovar el pressupost es 
modifica en més de 4 milions d’euros, sense rigor i sense donar explicacions. De forma opaca, a 
més, el Govern ha obert recentment nous serveis, com l’Oficina Tècnica de Ciutadania. 
 
Emília Torres (equip de Govern) explica que els convenis sobre joventut encara no s’han signat, 
i que com en anys anteriors ara s’aprova la previsió pressupostària. Es tracta de preveure la 
gestió dels esplais juvenils. 
 
XII. CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’ajuntament va sol·licitar en data 3 de març de 2010 un préstec al Programa 
de crèdit local de la Diputació de Barcelona per import d’1.336.000,00 €; 

Vista la notificació de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 25 de març 
de 2010 on s’acordava subvenir el préstec sol·licitat per l’ajuntament per finançar el programa 
d’inversions, per import d’1.336.000,00 €, així com la comunicació sobre l’aprovació per part 
de Caixa de Catalunya on s’acordava concedir el préstec sol·licitat per l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per import d’ 1.336.000,00 €, per al finançament de projectes 
d’inversions previstos en el pressupost de 2010, d’acord amb les condicions següents: 

Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 1,90% 
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència); 
Atès que es requereix per la a seva tramitació l’acceptació de la subvenció per 

subsidiar el tipus d’interès del préstec concedida per la Diputació de Barcelona, i l’aprovació 
per part de l’Ajuntament del préstec corresponent, 

 
El Ple resol; 
Primer. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona d’import 

186.363,88 €, amb la finalitat de subsidiar el tipus d’interès del préstec sol·licitat; 
Segon. Acceptar el text del conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, regulador del subsidi del préstec sol·licitat a la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya amb càrrec al Programa de crèdit local; 

Tercer. Aprovar el préstec d’import 1.336.000,00 € pel finançament de projectes 
d’inversions previstos en el pressupost de 2010 d’acord amb les condicions següents: 

Tipus d’interès: Euribor 3 mesos + 1,90% 
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència); 

Quart. Acceptar la minuta de préstec; 
Cinquè. La primera disposició del préstec serà igual a l’import de la subvenció. 
Sisè. Trametre l’acord d’acceptació de la subvenció i d’aprovació del préstec així com 

una còpia diligenciada del text regulador del conveni de la subvenció i de la minuta de préstec 
al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als efectes oportuns. 

Setè. Autoritzar l’alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per a 
l’efectivitat dels anteriors acords. 
  Vuitè. Sol·licitar l’autorització o comunicació del Departament d’Economia i Finances 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dictamen ha estat objecte d’aprovació per unanimitat. 
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XIII. PLANTILLA DE PERSONAL. MODIFICACIÓ.  
 
El text del dictamen és aquest: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès va aprovar, en la sessió 
celebrada el dia 2 de març de 2010, la plantilla del personal al servei d'aquesta corporació, 
conjuntament amb el pressupost corresponent a l'exercici 2010. 

Atès que a la plantilla de personal funcionari existeixen dues places d’agent de Policia 
Local (referències 51078 i 51074) que actualment es troben vacants. 

Atesa la voluntat d’impulsar una reestructuració en el quadre de comandaments de la 
Policia Local que doni lloc a una professionalització del col·lectiu policial, aportant nous 
valors ètics i d’organització, sense que això comporti l’ampliació de la plantilla. 

Atès que el Patronat de Comerç i Turisme no compta amb personal tècnic que pugui 
desenvolupar les finalitats d’impuls, millora, modernització i gestió pròpia dels Mercats 
Municipals i no sedentaris. 

Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que disposen l’article 37.2a de la llei 7/2007 i els articles 50 i 51 del conveni 
col·lectiu del personal laboral i de l’acord de condicions del personal funcionari. En aquest 
sentit, s’ha consultat prèviament aquesta modificació amb la representació sindical. 

Atesos els informes de la Directora del Patronat de Comerç i Turisme i del 
Sotsinspector en Cap de la Policia Local, 
 

Per tot això, s’  ACORDA: 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès, per a l’any 2010, que es detalla a continuació: 
 
PERSONAL FUNCIONARI 
Amortització de places 
- Amortitzar dues places d’agent de la Policia Local, grup C2, escala d’administració 

especial, subescala serveis especials, policia local i vigilants, agents. 
 
Creació de places 
- Crear dues places de caporal de la Policia Local, grup C2, escala d’administració especial, 
subescala serveis especials, policia local i vigilants, caporals. 
 
PERSONAL LABORAL 
- Crear una plaça de Tècnic en Mercats, grup A2, tècnic mig. 

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per a l’any 2010, en el sentit de crear un lloc de Tècnic en Mercats, 
adscrit al Servei de Comerç, Fires i Mercats, tal i com a es detalla a continuació: 
 
DENOMINACIÓ  GRUP  NUM. LLOCS CD CE 
Lloc de treball reservat a personal laboral 
 
- Tècnic/a en Mercats  A2   1  20 1.985,51 
(Adscrit al servei de Comerç, Fires i Mercats) 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l’esmentada modificació de la plantilla. 

Quart.- Exposar al públic l’expedient de modificació de relació de llocs de treball pel 
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n’hi haguessin. 

Cinquè.- Trametre una còpia certificada d’aquest acord a l’Administració de l’Estat i a 
la Generalitat de Catalunya. 
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L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 10 vots a favor (grups de CiU i CUP) i 11 abstencions 
(resta de grups municipals). 
 
La regidora de Recursos Humans Maria Josep Tuyà comenta que es tracta de substituir dues 
places d’Agent de la Policia per dues de Caporal, modificació que té vessants operatiu, 
estratègic i econòmic. Es reforcen els comandaments i es disminueixen les hores extres. Cal a 
més consolidar una plaça de Mercats, ara que finalitza la subvenció que la cobria 
econòmicament, a la vista que el mercat ambulant el gestiona actualment l’Ajuntament de forma 
directa. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) i Josep Quelart (ERC) afirmen que l’assumpte és competència en 
termes polítics del Govern. Josep Ramon (PP) manifesta que caldria reflexionar seriosament 
sobre la Policia Local; hi ha 72 places, però cobertes només 65, i encara hi ha baixes, amb la 
qual cosa existeixen torns atesos només per 7 persones. El nombre de Caporals sembla excessiu. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que votarà a favor; es tracta d’un assumpte intern del Govern, i 
agraeix la transparència en les explicacions del Govern de CiU. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista), pel que fa a la transformació de places d’agent en places de 
caporal, diu que no s’han donat explicacions. En el seu dia es va fer referència a un pla de 
qualitat de la Policia, però el cert és que no se’n sap res més. Cal cobrir les places vacants per 
evitar hores extres, i definir un model de Policia Local que ara mateix és inexistent. Lecegui 
dubta que es vulgui apostar per reforçar els serveis de la Policia, i el que es proposa sembla més 
aviat una mesura d’urgència. 
 
 
XIV. REPRESENTANT ASSOCIACIÓ “ENTREM-HI”  
 
El text del dictamen és el següent: 

 
Atès que el ple municipal, per acord de 25 de juliol de 2007, va nomenar 

representant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’associació ENTREM-HI 
(associació per a la integració de persones amb dificultats sociolaborals) a Fernando 
de León Colombo. 

 
Atès que es considera adient fer una substitució en l’esmentada condició de 
representant,  
 
s’ACORDA: 

  Disposar el cessament de Fernando de León Colombo com a representant de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’associació ENTREM-HI (associació per a 
la integració de persones amb dificultats sociolaborals), i nomenar nou representant a 
l’esmentada associació al regidor Raimon Gusi Amigó. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Raimon Gusi (CiU) afirma que el relleu s’ha pactat. Es reforça la presència institucional 
de l’Ajuntament a “Entrem-hi”, i el Cap de Servei disposarà de més temps per atendre 
les seves responsabilitats. Ramon Zaballa (grup Socialista) agraeix la tasca feta per 
Fernando de León. 
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XV. REPRESENTANT MUNICIPAL AL VINSEUM  
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca participa en la fundació “VINSEUM Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya, fundació privada”. El patronat de l’entitat és presidit per 
l’alcalde, i en formen part com a patrons vuit persones que representen l’Ajuntament de 
Vilafranca. 

Atès que sis d’aquestes vuit persones, proposades pels diferents grups municipals, van 
ser nomenades pel Ple de data 22 de setembre de 2009, i una altra pel mateix Ple el dia 17 de 
novembre de 2009. 
 

Atès que cal nomenar la vuitena persona representant, s’ACORDA: 
 

1. Nomenar patró del Patronat de la Fundació VINSEUM Museu de les Cultures del Vi 
de Catalunya, fundació privada, en representació de l’Ajuntament de Vilafranca, i per un 
període que finalitzarà quan acabi el mandat de la resta de representants municipals, a 
Francesc Palau Viarnès. 

2. Facultar l’alcalde per atorgar els documents necessaris pel que fa a la formalització 
d’aquest acord. 

3. Notificar l’acord a la persona designada i al Patronat de la Fundació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Raimon Gusi (equip de govern) recorda que s’havia de formalitzar encara un nomenament. Es 
fa des del consens, i la persona triada pot fer aportacions positives en l’àmbit de la promoció 
econòmica del vi. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) posa a disposició del Sr. Palau el suport del seu grup. També 
celebra la nova aportació econòmica que el Govern de l’Estat s’ha compromès a fer a favor del 
VINSEUM, per un import de 2,3 milions d’euros. 
 
XVI. CANVI MEMBRE DEL CONSELL DE L’EMPRESA D’AIGÜES  
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta d’accionistes extraordinària de l’Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

Atès que la junta general d'accionistes de la societat, en sessió celebrada el dia 
25 de juliol de 2007, va fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració, 
i va nomenar les persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller o 
consellera. Aquest acord ha estat modificat posteriorment. 

Atesa la proposta presentada pel grup municipal de la CUP, sobre substitució 
del conseller Daniel Lacruz Badia, la qual proposta s’accepta, 
 

S’ACORDA: 
1. Disposar el cessament del conseller (membre del consell d’administració) 

Daniel Lacruz Badia. 
2. Resta nomenada nova consellera de la societat, en substitució de Daniel 

Lacruz Badia, Anna Tarafa Mata, amb el D.N.I. núm. 77308709M, i de professió 
geòloga. Anna Tarafa, present en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el 
de la societat (plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès) i manifesta que no 
incorre en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la 
legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat d’Anna Tarafa Mata 



 26 

s’acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers i conselleres, és a dir, 
quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal. 

3. Les altres vuit persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja 
designades fins ara. 
  4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell 
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions 
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a formalitzar-lo en 
escriptura pública i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents 
públics i privats necessaris i completant les dades que esdevinguin necessàries. 

5. Aprovar l’acta de la sessió de la junta (accionista únic), als efectes legals 
adients”. 
 
El president del consell Aureli Ruiz agraeix la tasca de Daniel Lacruz, i espera que el relleu 
sigui positiu, felicitant a Anna Tarafa. En termes similars s’expressa el portaveu de la CUP 
Xavier Navarro. 
 
 
XVII. SEU ELECTRÒNICA, DECRET  
 
Es dóna compte al Ple del decret d’alcaldia de 15 de març de 2010 següent: 
 
 Per tal d’acomplir amb el previst en l’article 10 de la llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, que regula les seus electròniques de les 
administracions públiques, 
 

RESOLC  
 

1. Crear la seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la 
identificació http://seuelectronica.vilafranca.cat. 

 
2. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al 

tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 

3. La seu electrònica serà operativa des de l’endemà de la publicació d’aquesta 
resolució al Butlletí Oficial de la Província. 

 
4. Donar compte específic d’aquest decret al Ple de la corporació en la propera 

sessió ordinària, als efectes legals oportuns. 
 

5. Aprovar el règim regulador de la seu electrònica de titularitat de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès ubicada al web municipal http://seuelectronica.vilafranca.cat, i 
aprovar els continguts i les condicions tècniques de funcionament de la seu electrònica 
següents: 

 
RÈGIM REGULADOR DE LA SEU ELECTRÒNICA DE TITULARITAT DE L’AJUNTAMENT 

DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
La seu electrònica 

Article 1. Seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
La seu electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és l’adreça electrònica 
disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual 
corresponen a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en l’exercici de les seves competències. 
A través de la seu ciutadans i ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits 
electrònics de l’Administració de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
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La seu electrònica corporativa està ubicada al lloc web http://seuelectronica.vilafranca.cat. 
 
Contingut de la seu electrònica 

Article 2. Contingut de la seu electrònica 
La seu electrònica de l’Ajuntament haurà de disposar, entre d’altres, dels següents 

continguts: 
1. L’accés al portal de tràmits i serveis de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

que conté: 
a) El Catàleg de Tràmits i Serveis de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, és a dir, la relació actualitzada de les sol·licituds, escrits i comunicacions que es 
puguin remetre electrònicament i que si es requereix donen accés al registre electrònic. 

b) La relació de mitjans electrònics que poden ser usats per 
ciutadanes, ciutadans i empreses, en cada cas, en exercici del seu dret a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració i l’ús associat de la signatura electrònica. 

c) La relació dels sistemes de signatura electrònica que s’admetin en 
cada moment, siguin de persona física o de persona jurídica. 

d) Accés a les carpetes electròniques. 
2. L’accés al tauler d’edictes electrònics. 
3. El perfil del contractant. 
4. El mapa de navegació de la seu, amb l’estructura de navegació i les diferents 
seccions de contingut. 

 
Titularitat de la seu electrònica i responsabilitats 

Article 3. Titularitat de la seu electrònica 
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
Article 4. Gestió de la seu electrònica 
Els òrgans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i els organismes públics que en 

depenen són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, veracitat i 
actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que es troben a la seu electrònica. 

Article 5. Administració i Mitjans tecnològics de la seu electrònica 
El Servei de d’Informàtica, com a òrgan competent en la direcció dels sistemes 

d’informació municipals, és l’òrgan responsable d’administrar,  subministrar i gestionar els 
mitjans tecnològics corporatius de la seu electrònica de l’Ajuntament. 
 
Identificació i autenticació de la seu electrònica 

Article 6. Identificació de la seu electrònica 
La seu electrònica de l’Ajuntament s’identificarà amb l’aplicació conjunta dels sistemes 

de signatura electrònica que asseguraran la titularitat de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

Per tal de facilitar la seva identificació la seu electrònica seguirà les disposicions 
generals que s’estableixen per la imatge institucional de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

 
En nom del Govern, Aureli Ruiz destaca la necessitat de transformació de l’Administració 
Local, la qual ha d’esdevenir electrònica. Es fan esforços, comptant també amb subvencions. El 
procés és lent, però ja actualment és possible realitzar alguns tràmits totalment per via 
electrònica (volants d’empadronament, obres menors, etc.). 
 
A petició de Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s’aclareix que ara es posa en marxa la seu 
electrònica, però que en el futur s’haurà de redactar i aprovar-se per part del Ple una Ordenança 
sobre l’administració electrònica municipal. 
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XVIII. ADHESIÓ A ACORD SOBRE PLANS D’OCUPACIÓ  
 
Es dóna compte al Ple de l’acord de la Junta de Govern de 12 de març de 2010 següent: 
 

Atès que, segons l’ORDRE TRE/84/2010 publicada al DOGC del 24 de febrer de 2010, 
s’obre la convocatòria per als Plans d’Ocupació Locals Extraordinaris en el marc del Projecte 
IMPULS promogut per la Generalitat de Catalunya. 

Atès que, en relació amb aquesta convocatòria les organitzacions municipalistes 
Associació Catalana de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya i els sindicats 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya han 
signat un acord relatiu a les retribucions i altres aspectes de la contractació de persones 
aturades inscrites com a demandants d’ocupació, en el marc dels esmentats plans locals 
d’ocupació extraordinaris. 

Atès que aquest acord estableix criteris per a determinar les retribucions en la 
contractació de les persones aturades, inscrites com a demandants d’ocupació. 
 

S’ACORDA: 
Adherir-se a l’acord subscrit per les organitzacions municipalistes Associació Catalana 

de Municipis i Federació de Municipis de Catalunya i els sindicats Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya en relació a la contractació de 
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels plans d’ocupació 
local. 
 
Raimon Gusi (grup de Govern) afirma que la Junta es va adherir a l’Acord entre entitats 
municipalistes i sindicats, i la Generalitat ha demanat que l’assumpte sigui tractat en els plens 
dels ajuntaments adherits. 
 
 
XIX. MOCIÓ SOBRE IBI I AUTOPISTA  
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

Atès que Autopistes Concessionària Espanyola Societat Anònima Unipersonal (ACESA) 
és titular, de conformitat amb els Reials Decrets 2479/1978, de 14 d'octubre, i 126/1984, de 25 
de gener, i que ha estat modificada pels Reials decrets 1547/1990, de 30 de novembre; 
483/1995, de 24 de març; 912/1995, de 2 de juny; 2346/1998, de 23 d'octubre, 101/2000, de 21 
de gener, i 457/2006 de 7 d'abril, de la Concessió de l'Administració General de l'Estat per a la 
construcció, conservació i explotació de les autopistes Barcelona-La Jonquera, Barcelona-
Tarragona, Montmeló-El Papiol (autopista AP-7), i Saragossa-Mediterrani (autopista AP-2). 

Atès que a ACESA , d’acord amb la Llei 8/1972 de 10 de maig d' Autopistes en Règim 
de Concessió  li resulten aplicables al llarg de tot el període de durada de la concessió certs 
beneficis tributaris, essent un d’ells la bonificació en un 95% de la quota que anualment hauria 
de pagar en concepte d’Impost sobre els Béns Immobles- antigament, la Contribució Territorial 
Urbana– amb relació a l’aprofitament dels  terrenys destinats a autopista. 

Atès que la procedència d'aquest benefici fiscal a ACESA –bonificació del 95% en la 
quota de l'Impost sobre Béns Immobles-, per a tots els terrenys destinats a autopista i per tot el 
temps que duri la concessió, ha estat reconeguda pel Tribunal Suprem en les Sentències de 
dates 16 i 17 d'octubre de 2000. 

Atès que d'acord amb la normativa citada i la referida doctrina del Tribunal Suprem, 
expressada en les sentències transcrites (ressenyades), aquest Ajuntament ve reconeixent a 
ACESA el benefici fiscal corresponent a la bonificació del 95 % de la quota de l'Impost sobre 
Béns Immobles, relatiu a les finques destinades a autopista de peatge, des de l’any 1990. 
Atès que recentment el Tribunal Superior de Justícia de Madrid –Sala del Contenciós 
Administratiu-, en sentències de dates 11 i octubre de 2006; 17 i 23 de gener de 2007; 13 i 15 
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de febrer de 2007; 21, 22 i 23 de març de 2007; 10, 13 i 25 d'abril de 2007 i 25 de maig de 
2007; entre d’altres, ha reconegut la procedència de la compensació estatal als municipis pel 
benefici fiscal  que es reconeix a ACESA i a les societats concessionàries de les autopistes de 
peatge, en l'Impost sobre Béns Immobles per a les finques destinades a autopistes. 

Atès que, resulta una injustícia històrica el fet que un monopoli empresarial com 
ACESA, gaudeixi sota vigència d’una llei franquista, d’una bonificació del 95% de l’IBI. 

Atès que, encara que la Diputació de Barcelona en nom propi i de l’Ajuntament de 
Vilafranca (conjuntament amb vint-i-nou municipis més) ha presentat contenciós al TSJC, el 
qual s’ha pronunciat inicialment en el sentit que s'ha de tornar a les arques d’aquests municipis 
(entre ells Vilafranca) un total de 5.226.440,97 euros i abraça el període 2004-2007. 

A pesar que, el juny de 2008, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es va posicionar 
en contra de la construcció del projecte del Ministeri de Foment i d’ACESA d’implantar un 
sistema de peatges tancat en els tres enllaços que Vilafranca té amb l’autopista AP-7 i en va 
exigir la retirada del projecte.  

A pesar que, el Ministeri de Foment i ACESA continuen sense contemplar la gratuïtat 
del peatge de Martorell pels residents a Vilafranca i comarca. 

Atès que, durant aquest any 2010, l’empresa ACESA està realitzant ampliacions 
d’ocupació de sòl en el terme municipal de Vilafranca del Penedès per la construcció del 
sistema tancat de peatges en els enllaços nord, sud i centre del municipi, i que representa 
l’ocupació d’uns 150.000 metres quadrats de nou sòl per part d’aquesta infraestructura. Atès 
que, una ocupació tant important del territori ha de tenir una compensació econòmica a través 
de l'Impost de Béns Immobles (IBI). 

Atès que l'Administració ha de satisfer a les Corporacions locals les quantitats que 
procedeixin per la compensació de la bonificació en l'IBI establerta en la Llei d'Autopistes.  

Atès que en idèntic sentit, favorable a la possibilitat que els Ajuntaments demanin a 
l'Estat la compensació pels beneficis fiscals concedits a les empreses concessionàries de les 
autopistes de peatge, es manifesta el professor Juan José Ferreiro Lapatza en el seu Dictamen 
de data 30 de novembre de 1994, sobre el “Límit temporal de la bonificació en l'IBI 
reconeguda a Autopistes Concessionària Espanyola, SA”, emès per encàrrec de ACESA. 

Atès que, la Llei de Patrimoni Històric establix l'obligació de destinar als contractes 
d'obres públiques una partida d'almenys l'1% a treballs de conservació o enriquiment del 
Patrimoni Històric o al foment de la creativitat artística, amb preferència a la mateixa obra o 
en el seu entorn immediat. 
Atès que, l'1% cultural es genera reservant l'1% de: 

Els fons aportats per l'Estat en pressupostos de cada obra pública finançada de manera 
total o parcial per l'Estat. 

Els pressupostos d'obres públiques construïdes i explotades per particulars en virtut de 
concessió administrativa i sense la participació financera de l'Estat. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 

1. Que es compensi a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la quantitat equivalent 
a les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles dels anys 1990-2009 deixada de percebre 
per l'Ajuntament i abonar per la concessionària de l'autopista en el terme municipal de 
Vilafranca del Penedès, així com amb els corresponents interessos, a càrrec de la 
consignació pressupostària que per a aquest fins es preveu en la vigent Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat. 

2. Que es compensi a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb la quantitat legalment 
establerta equivalent a les quotes de l'Impost sobre Béns Immobles per l’ampliació 
d’ocupació de sòl que està realitzant l’empresa ACESA per a l’establiment de cabines 
de peatge al terme municipal de Vilafranca del Penedès. 

3. Que es reclami l’1% cultural del cost de l’obra d’instal·lació del sistema de cabines de 
peatge de l’autopista AP-7 en el seu pas pel terme municipal de Vilafranca del 
Penedès. 
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4. Que es realitzin tots els passos i procediments necessaris per a què aquest pagament es 
faci efectiu. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) recorda que el Ple ja es va manifestar contra el nou sistema de tancat 
de peatges, malgrat la qual cosa tira endavant amb el vistiplau del Ministeri de Foment, i sense 
garantir la gratuïtat de l’autopista entre almenys Vilafranca i Sant Sadurní. S’ocupa més sòl, i 
tant aquest com l’inicial gaudeix a efectes d’IBI d’una bonificació del 95% que és injusta i 
perjudica  l’Ajuntament. S’han fet gestions des de la Diputació, i convé demanar la modificació 
de la llei i exigir compensacions. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA), Josep Quelart (ERC), Josep Ramon (PP), Aureli Ruiz (CiU) i 
Maria Batet (grup Socialista) intervenen per a donar suport a la moció. 
 
 
XX. MOCIÓ SOBRE ABSOLUCIÓ DE PERSONES ENCAUSADES 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

El passat 19 de febrer de 2005 unes 200 persones del Penedès van manifestar-se a 
Vilafranca contra la Constitució Europea i la discriminació que estaven patint les persones i els 
col·lectius que demanaven un ‘no’ rotund al referèndum sobre la Constitució Europea. Tot i 
limitar-se a exercir alguns dels drets subjectius més irrenunciables com el dret de la llibertat 
d'expressió, a deu dels manifestants se’ls va imputar un ‘delicte electoral’ no previst ni en el 
mateix Codi Penal. 
  Cal recordar que en aquella campanya es van produir algunes irregularitats, entre les 
qual cal citar la pròpia campanya informativa de l'Administració, que va ser denunciada a la 
Junta Electoral Central. Aquesta situació va motivar que els periodistes de TV3 realitzessin una 
protesta que consistí en no signar cap de les informacions relacionades amb la campanya. Fins 
i tot el mateix dia 19 de febrer de 2005, dia considerat de reflexió, alguns mitjans de 
comunicació van fer campanya obertament a favor del vot afirmatiu en el referèndum. No 
obstant això, veiem com la gravetat de l'amenaça penal només es projecta sobre aquells i 
aquelles que s'expressaren lliurement qüestionant-se el model europeu del capital que es pretén 
construir. 
  L'estat espanyol, una vegada més de manera arbitrària, amb la pretensió d'eradicar la 
força dels moviments socials que el qüestionen, torna a ser desigual en el tracte de situacions 
idèntiques. L’estat utilitza un pretext polític per reprimir les consciències discordants i 
organitzades. 
  Resulta especialment cínic sancionar penalment a aquelles persones que qüestionen la 
legitimitat de les institucions europees en un moment en què aquestes han demostrat la seva 
inoperància estructural. Fet sempre per damunt de la voluntat popular, el procés d'integració 
europea aixafa les identitats nacionals no estatals i consolida un model basat en  
l’individualisme neoliberal sense garantir uns drets socials per tothom ni unes condicions de 
vida i treball dignes ni desitjables; tots aquests són efectes que minven les expectatives 
col·lectives d'alliberament.  

Atès que, manifestar-se en contra d'uns òrgans deficients democràticament és un acte 
de sobirania popular que ha de ser respectat. El rebuig al model de construcció europea que 
aquells i aquelles penedesenques van fer és una protesta coherent amb el  descontentament 
general que emana de les circumstàncies socials, econòmiques i nacionals presents. 
 Atès que, a dia d’avui ja hi ha data pel judici -l’1 de juny de 2010-. 

Atès que, creiem un acte de justícia política reclamar l'absolució dels i de les 
penedesenques inculpades. 

Atès que,  la llibertat d'expressió no pot ser considerat cap delicte. 
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Per tot això, S’ACORDA: 
Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès doni ple suport i es solidaritzi amb les 

persones encausades. 
Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sol·liciti l’absolució pels esmentats 

encausats. 
Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès manifesti la seva preocupació per aquest 

tipus d’actuacions judicials i pel fet que, a hores d’ara hi hagi 22 persones encausades per 
delicte electoral a la comarca. 

Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès entén que no s’ha de recórrer a l’actuació 
judicial davant de manifestacions pacífiques i democràtiques d’aquest tipus. 
Fer arribar aquest acord als Jutjats on tindrà lloc el judici. 
 
La moció s’ha aprovat amb 3 vots a favor (CUP, ERC i ICV-EUiA) i 17 abstencions (grups 
Socialista, de CiU i del PP); durant la deliberació i votació de la moció ha estat absent el regidor 
de la CUP Xavier Navarro, pel fet de considerar que legalment podia tenir interès en la moció, 
en tant que encausat en un procés penal similar. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que defensa la llibertat d’expressió, i que els acusats es van 
limitar a manifestar-se en contra de la Constitució europea. Diverses persones, moltes d’elles 
amb càrrec públic, van advocar pel “sí” durant la jornada de reflexió, sense conseqüències; els 
encausats van fer el mateix en defensa del “no”, i estan essent perseguits per la via penal, la qual 
cosa és una atrocitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que fer campanya en la jornada de reflexió no és correcte. 
Però s’ha vulnerat el principi d’igualtat, perquè campanyes similars a favor del “sí” van ser 
retirades, però no perseguides. Dóna suport a la moció i planteja la necessitat d’una forma 
diferent de celebrar els referèndums en el futur. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ERC és europeista, però no accepta que fets similars es jutgin 
de forma diferent segons el sentit favorable o contrari de la postura política. No hi ha cap 
impediment legal, a parer seu, al fet que l’Ajuntament demani absolucions. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. Els fets estan sotmesos a l’autoritat judicial, i 
l’Ajuntament no hi ha d’interferir demanant directament absolucions. 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que es pot canviar la llei, però no interferir en l’àmbit de la 
Justícia. Demana que es retirin els punts 2 i 4 de la moció; si es fa, CiU votarà a favor de la 
moció, i si no s’abstindrà. No sembla lògic demanar absolucions quan els encausats encara no 
han comparegut davant l’Administració de Justícia. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) recorda que és la tercera moció que es presenta al Ple sobre 
fets similar. Sembla que es busca més la diferència que el consens i la recerca de suport per a 
persones determinades. El seu grup només pot votar a favor si es retiren els punts 2 i 4 de la 
moció, ja que no es pot pertorbar la independència judicial. Llorenç Casanova (CUP) rebutja 
retirar els punts 2 i 4 de la moció, i considera que parlar avui en dia d’independència judicial 
sembla un eufemisme. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que cal defensar la divisió de poders, el principi de legalitat i 
l’imperi de la llei. La llei ens protegeix davant de possibles abusos. La llei democràtica deixa 
clar que no són possibles manifestacions en jornades de reflexió electoral, i cal acatar-ho. Si es 
coneixen casos de manifestacions il·legals a favor del “sí” cal denunciar-los també, però no és 
lògic demanar la no aplicació de la llei. 
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XXI. MOCIÓ PROVA VIH A LES FARMÀCIES  
 
Es presenta la següent moció de la CUP, subscrita finalment per adhesió per tots els grups 
municipals: 
 

Des de finals de 2008, el Departament de Salut ha establert a diverses farmàcies de la 
província de Barcelona l'anomenada 'prova ràpida' de detecció del VIH per promoure la 
detecció precoç d’aquesta malaltia. 

La detecció precoç del VIH, el virus de la sida, és bàsica per millorar el diagnòstic de 
la malaltia i per trencar la cadena de contagis. Un 40% de diagnòstics de la sida es fan tard i 
una detecció precoç podria reduir el nombre de contagis de manera molt significativa. El 
sistema sanitari públic fa proves estàndards els resultats de les quals triguen una setmana; però 
també hi ha 10 entitats a Catalunya, que ofereixen consells sobre la sida, que practiquen proves 
ràpides des del 2006.  

La prova ràpida es fa a partir de l'extracció d'una gota de sang i s'obté el resultat en 15 
minuts, amb un grau de fiabilitat d'un 99'6%. Tot i així, les persones que tenen un resultat 
positiu són instades a corroborar el resultat al sistema sanitari i, evidentment, a iniciar un 
tractament mèdic.  

La intenció del Departament de Salut és estendre aquest tipus de prova al conjunt de la 
població mitjançant les farmàcies, i a dia d’avui ja es fa a 21 municipis. Els més propers a 
Vilafranca són: Vilanova, Sitges i Igualada. No obstant això, aquesta prova encara no es fa a 
Vilafranca. 

Donat que, aquesta és una bona iniciativa per apropar a la població una prova que 
hauria de ser el màxim accessible per a tothom, i així poder detectar el més aviat possible els 
contagis i augmentar la qualitat de vida de les persones contagiades. 

Donat que, també és molt important que l’administració realitzi campanyes 
d’informació i conscienciació a la població sobre les formes de contagi de les malalties de 
transmissió sexual. En aquest sentit, organitzacions de lluita contra la sida i col·lectius 
d'alliberament gai i lèsbic estan editant material informatiu de qualitat, amb un llenguatge 
sense tabús, clar i directe; la qual cosa fa que siguin més atractius per a la població i acabin 
sent més llegits. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 
Que l'Ajuntament sol·liciti al Departament de Salut que la prova ràpida de detecció del 

VIH es faci a Vilafranca.  
Que l'Ajuntament sol·liciti al Departament de Salut si és possible que també es puguin 

fer proves ràpides de detecció de la sífilis i l'hepatitis B i C, malalties de transmissió sexual que 
també s'estan estenent. 

Que en cas de realitzar-se la prova de detecció ràpida del VIH o altres malalties de 
transmissió sexual a Vilafranca, l'Ajuntament realitzi una campanya informativa a la població, 
per informar que es disposa d'aquest sistema ràpid, anònim i proper de detecció. Igualment, se 
sol·licitarà que la campanya: 'Per tu, per mi: Fes-te la prova' de la Generalitat, es facin també 
a la nostra vila. 

Que l'Ajuntament posi més mitjans per a realitzar més campanyes informatives sobre la 
sida i altres malalties de transmissió sexual que vagin més enllà de l'1 de desembre, dia 
mundial de lluita contra la sida. En aquests sentit, caldria augmentar el material informatiu 
tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, així com ampliar-ne la difusió”. 
 
La moció, defensada per Xavier Navarro (CUP) i per la resta de grups municipals, ha estat 
aprovada per unanimitat. 
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XII. MOCIÓ SECTOR TURÍSTIC DEL PENEDÈS  
 
Es presenta la següent moció del grup d’ERC: 
 

Atès que els municipis del Penedès tenen potencialitats turístiques comunes i 
complementàries, que inclouen des de l'oferta de platja fins a les masies rurals, la cultura, la 
gastronomia i la viticultura, les festes i tradicions que s'esdevenen al llarg de tot l'any, 
l'enoturisme i un entorn paisatgístic i natural de gran valor, entre d'altres. 

Atès que la marca Penedès és un catalitzador de gran valor afegit d'aquesta oferta 
individualitzant-la i permetent la seva promoció en el mercat. Promoció que beneficia no només 
el sector turístic, també el sector vitivinícola, el de productes artesans, així com tots aquells que 
la seva zona d'elaboració i producció és un valor en si mateix per ser el Penedès. 
             Atès la gran oportunitat econòmica que suposa la promoció turística de qualitat sota la 
marca Penedès, com es va posar de relleu per especialistes i agents econòmics i socials a la 
primera jornada del III Pla Estratègic del Penedès, celebrat al Castell de Castellet i la Gornal, 
i la gran ajuda que suposaria per l'economia de les persones i de les empreses de les nostres 
comarques en un context de crisi econòmica. 
             Atès que tots els membres del Consell del Patronat de Comerç i Turisme de Vilafranca 
defensen per unanimitat donar suport a la marca “COSTA DE BARCELONA – PENEDÈS”. 

 
Per tot això, s’acorda: 
1.- Donar suport a la Marca Turística Penedès en aquells àmbits que li siguin 

apropiats. 
             2.- Comunicar aquesta decisió als Consorcis i Patronats afectats, a les Diputacions de 
Barcelona i de Tarragona i a la Conselleria d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca la importància de defensar el sector turístic del Penedès. La moció 
es formula en positiu, i s’ha d’aconseguir l’esment de la paraula “Penedès” dins la marca. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) celebra la voluntat de consens. Al Penedès, des del vessant 
turístic, hi ha diferents realitats i zones (platja, caves de vins, etc.), però és bo que la marca 
potenciï les diferents realitats. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció i fa una crida al realisme. Si la marca Penedès no és 
viable, caldrà lluitar perquè juntament amb Barcelona aparegui l’esment al Penedès. 
 
Llorenç Casanova (CUP) fa una intervenció favorable a la moció i a la potenciació del turisme a 
la zona. 
 
Dolors Rius (CiU) afirma que la força de Barcelona no ha d’absorbir el Penedès. És bo estar al 
costat de Barcelona, però sense oblidar el Penedès. CiU sempre ha defensat que el Penedès 
aparegui juntament amb Barcelona a la marca. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) dóna suport a la moció, perquè ratifica l’acord assolit en el si 
de l’Ajuntament a través del Patronat de Turisme. 
 
L’alcalde Pere Regull celebra el consens, i destaca la necessitat que el Penedès consti a la 
marca. Cal treballar perquè tot això sigui possible. 
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XXIII. MOCIÓ ESCOLES TALLER I ALTRES  
 
Es presenta la següent moció de l’alcaldia: 
 
Les escoles taller són unitats de caràcter temporal en les quals l'aprenentatge i la qualificació 
s'alternen amb un treball productiu, amb activitats relacionades amb la recuperació o promoció 
del patrimoni artístic, històric, cultural o natural; amb la rehabilitació d'entorns urbans o del 
medi ambient; amb la recuperació i condicionament d'infraestructures de titularitat pública que 
serveixin com a base per als centres d'iniciativa empresarial, així com amb qualsevol altra 
activitat de caràcter públic o social que permeti la inserció a través de la professionalització i 
adquisició d'experiència dels participants. 
 
Les cases d'oficis es configuren com a centres d'aprenentatge i d'animació de l'ocupació juvenil 
de caràcter temporal, dependents de l'entitat que les promogui, amb implantació principalment 
als nuclis urbans, als quals es registra i concentra el nombre més gran de joves en atur. 
 
L'aprenentatge i la qualificació s'alternen amb un treball productiu, amb activitats relacionades 
amb el manteniment i la cura d'entorns urbans o del medi ambient, amb la millora en les 
condicions de vida dels pobles i les ciutats a través de la dotació de serveis socials i comunitaris, 
així com amb qualsevol altra activitat d'utilitat pública o social i molt relacionada amb el seu 
entorn, que permeti la inserció laboral, recuperant, al mateix temps, oficis artesanals o 
tradicionals, preferentment mitjançant la incorporació de noves tecnologies. 
 
Els tallers d’ocupació són programes públics d’ocupació i formació que tenen com a finalitat 
millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur de 25 anys o més, facilitant la seva 
incorporació al mercat laboral. 
 
Els tallers d’ocupació fan obres o serveis d’utilitat pública i d’interès social. Aquestes obres o 
serveis hauran de possibilitar als treballadors participants la realització d’un treball efectiu que, 
conjuntament amb la formació professional rebuda al llarg del projecte, que haurà d’estar 
relacionada directament amb el treball a desenvolupar, millori la seva qualificació professional i 
afavoreixi la seva inserció laboral.  
 
Ates que la Conselleria de Treball, ha declarat a través dels mitjans de comunicació, que per a 
l’any 2010 no té intenció d’obrir convocatòries per subvencionar Escoles Taller, Cases d’Ofici i 
Tallers d’Ocupació, amb l’argument que les especialitats que avui dia es desenvolupen en 
aquests centres estan allunyades de l’objectiu del canvi de model productiu. 
 
Tant les Escoles Taller com les Cases d’Oficis es creen a Catalunya l’any 1985, per donar 
resposta a les taxes d’atur de joves amb baixos nivells formatius i problemes d’inserció laboral i 
integració social,  per tant tenen ja una llarga trajectòria i la valoració que en fem des de les 
entitats municipalistes és molt positiva. 
 
Sens dubte, com tot, cal adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la nova realitat i 
ajustar-se als objectius del nou model productiu. Malgrat això, entenem que això no passa per la 
desaparició de les escoles taller, cases d’Ofici i Tallers d’ocupació, altrament per apostar per 
projectes innovadors amb els valors que es volen impulsar per tal que les Escoles Taller 
s’adaptin al model productiu que es vol aconseguir i això suposa a la vegada una formació que 
esdevingui en una ocupació de qualitat. 
 
 
                                                        ACORDS 
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PRIMER.- Manifestar la preocupació dels ens locals per la decisió del Departament de Treball 
d’eliminar les Escoles taller, les Cases d’ofici i els Tallers d’ocupació sense tenir cap proposta 
de programa alternatiu que doni sortida als col·lectius usuaris d’aquestes polítiques. 
 
SEGON.- Demanar  a la Consellera de Treball que no porti a cap la seva proposta de no obrir 
noves convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació, ja 
que entenem que són un model de projecte bo per a Catalunya i que continuen sent un mitjà per 
a la inserció laboral del col·lectiu de joves. 
 
TERCER.- Proposem crear una comissió de treball al si del Consell de Direcció del Servei 
d’Ocupació de Catalunya amb l’objectiu d’estudiar, elaborar i proposar l’adaptació de les 
Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers d’Ocupació en projectes innovadors que estiguin en 
consonància amb el nou model productiu català. 
 
QUART.- Traslladar aquest acord a la Consellera de Treball i al Director dels Servei 
d’Ocupació de Catalunya per al seu coneixement. 
 
La moció no ha estat votada ni aprovada, sinó retirada finalment per l’alcaldia. 
 
Raimon Gusi (CiU i equip de govern) afirma que l’assumpte és molt important. L’atur és alt, 
especialment entre els joves, i les eines a què es refereix la moció són positives, especialment 
per als joves amb baixa qualificació. El canvi previst pel Govern de la Generalitat és negatiu, 
malgrat que arran de les protestes sembla que es volen reconduir els programes. No hi ha hagut 
una bona coordinació, i tant els municipis com els sindicats estan preocupats. Gusi recorda que 
els sindicats van expressar la seva preocupació, i van presentar una moció que també demanava 
l’absorció laboral, per part de l’Ajuntament, del personal que treballa en escoles taller, cases 
d’ofici i similars, reivindicació que és complicada i que requeriria de dotació pressupostària. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és important mantenir totes aquestes eines, i que el 
plantejament inicial d’eliminació no tenia sentit. Villarroya es mostra sorprès perquè la moció 
que van presentar els sindicats, i tramesa a tots els grups municipals, sigui assumida 
aparentment pel Govern municipal de CiU, donant-li però un nou redactat, i això sense 
explicacions als sindicats ni als grups municipals. Demana poder parlar amb els sindicats abans 
de votar. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que la moció és anacrònica. La Generalitat ha fet noves propostes 
que la moció no considera, i una nova orientació de la formació pot ser positiva. No s’han de 
suprimir eines, però sí reorientar les accions formatives. Caldria refer la moció i arribar a un 
consens. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Els diners s’han de gastar adequadament en 
formació, però aquestes eines no s’han de suprimir. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra sorprès perquè no es parla de la situació dels treballadors 
d’aquests equipaments, malgrat que els sindicats en la seva proposta de moció hi feien 
referència. Demana que la moció es retiri i que es parli amb els sindicats. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) afirma que els fons europeus han afectat la situació i que cal 
modificar els programes. Tot i així, la moció dels sindicats aborda més qüestions, i s’ha de 
retirar la moció de l’alcaldia i parlar-ne. 
 
L’alcalde Pere Regull manifesta que ell pensava que es tractava la iniciativa sindical. Ha existit 
una errada. Es retira la moció, i en el proper ple es tractarà la proposta sindical, almenys. 
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XXIV. MOCIÓ SOBRE ESTRANGERIA I PADRÓ  
 
Es presenta la següent moció del PP: 
 
ATÈS 
Que un bon control dels fluxos migratoris és condició imprescindible per la integració social i 
per la convivència als nostres barris. Això es fa encara mes necesari en situacions com l'actual 
de fort increment de l'atur, afectant especialment als inmigrants en situació irregular. 
 
Que la presència d'inmigració irregular suposa un greu perjudici per l'inmigració legal pels 
problemes d'economia submergida, convivència i marginalitat que s'en poden derivar. 
 
Que el principi de lleialtat institucional ha de presidir les relacions entre administracions. A 
mes, només des de una actuació coordinada entre administracions es pot dur a terme una 
veritable política d'integració 
 
Que la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social estableix en la seva Disposició Adicional Cinquena que les administracions permetran 
l'accès a l'informació de que disposen sobre els estrangers als òrgans competents en el control 
dels fluxos migratòris. 
 
Que aquest aspecte no ha sigut modificat per la Llei Orgànica 2/2009 que reforma la llei del 
punt anterior. 
 
Que la inscripció al Padró Municipal, d'acord a la Llei de Bases de Règim Local, no constitueix 
prova de la residència legal a Espanya ni otorga cap dret que no es reculli a la llei especialment 
en qüestió de drets i deures dels estrangers 
 
Que s'ha pogut constatar que on no s'aplica una acurada política d'inmigració son els municipis 
els que han de fer front, sense els mitjans necessaris, a una integració gairebé impossible. 
 
Aquesta situació ha sigut posada de manifest pel Grup Municipal Popular en aquest Ajuntament 
en altres ocasions. 
 
Que les competències en inmigració recauen en el Cos Nacional de Policia. 
 
El Grup Municipal del  Partit Popular demana al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
que  ACORDI:   
 
Que es comuniquin les dades sobre estrangers en situació irregular que constin al Padró 
Municipal a la Direcció General de la Policia o, en el seu cas, reclamar al Govern de l'Estat que 
procedeixi a la sol·licitud permanent d'aquestes dades. 
 
Facultar a l'alcalde per l'adopció de les mesures necessàries per fer efectiu aquest acord. 
Comunicar aquest acord al President del Govern de l'Estat i al Delegat del Govern de l'Estat a 
Catalunya. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP) i 20 en contra (resta de grups) 
 
Josep Ramon (PP) recorda que a l’any 2003 ja es va votar en el Ple una moció de la CUP contra 
la llei d’estrangeria, i el PP es va manifestar contrari a la moció. La capacitat d’acollida té 
límits, i la immigració s’ha de regular. Cal garantir l’imperi de la llei, i comunicar a la Policia 
els casos coneguts d’immigració il·legal. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el padró és una estadística que reflecteix la gent que 
viu en un municipi, i que no es pot falsejar establint exclusions que porten a l’engany. No es pot 
amenaçar amb la delació a la Policia de la gent que intenti empadronar-se, ja que això traspua 
una ideologia totalitària. Al marge d’on venim, tots som un poble; els nouvinguts no se n’aniran 
tampoc, i si els serveis són insuficients s’hauran de redimensionar. Els drets bàsics com l’escola 
i la salut s’han de garantir, i per accedir-hi s’ha d’estar empadronat. Demana que es retiri la 
moció. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix al plantejament d’ICV, i demana la retirada de la moció. 
Aquesta no interpreta bé la llei, i els ajuntaments tenen uns deures, com l’Advocacia de l’Estat 
ha recordat. El que demana la moció no és el que diu la llei, sinó tot el contrari, i es tracta d’una 
llei de 2000 que va impulsar el llavors Govern del PP. Actualment la immigració està baixant, i 
el PP només intenta defensar el seu terreny electorals davant formacions xenòfobes rivals com 
PxC. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que darrere la moció hi ha actituds racistes que vinculen certs 
problemes amb la immigració. Als immigrants en situació irregular no se’ls ha de marginar, sinó 
garantir-los uns drets bàsics. La delació no és acceptable, i tots els ciutadans som iguals al 
marge de la procedència. També s’ha de desmentir que l’Ajuntament doni avantatges especials 
als immigrants, com certes persones interessades fan córrer. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) es pregunta què busca la moció, i en demana la retirada. La 
llei es compleix, i la gent s’empadrona, com és el seu dret i el seu deure. La Llei estableix el 
deure de cedir dades del padró a l’Estat si aquest ho demana, i el deure ja es compleix si cal, i el 
que no és possible ni desitjable és la delació sistemàtica com demana la moció. El padró és un 
registre que també és útil per a dimensionar els serveis bàsics, i que s’ha d’ajustar a la realitat. 
Els ajuntaments no tenen competències ni recursos en matèria d’immigració, però la crisi fa que 
hagin de fer front a noves realitats, i en el fons es posa en qüestió el model de cohesió i de 
ciutadania. Hem d’explicar clarament què fem i que garantim la igualtat, per d’aquesta manera 
fer front a rumors no fonamentats de tractes de favor. Hem d’atendre bé a la població, explicar 
quan algú deixa de ser immigrant (perquè aquesta condició no és vitalícia), defugir de mesures 
que tinguin un efecte de crida, fomentar les polítiques d’acollida i explicar clarament els ajuts 
establerts. Demana al Govern municipal de CiU que expliqui clarament quin és el seu 
enfocament vers la immigració. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que la moció és errònia, propagandística i inútil. Si es comuniquen 
les dades no se solucionarà res, i la gent deixarà d’empadronar-se, la qual cosa no voldria dir 
que no visquessin al municipi. Cal saber en tot moment quants ciutadans tenim i de quina mena, 
per a dimensionar els serveis. La gent que treballa a l’Oficina d’Atenció de l’Ajuntament, 
d’altra banda, no pot ni sap fer la comunicació que la moció demana. La moció atribueix a 
l’Ajuntament responsabilitats que aquest no té. Al país hi viuen persones il·legalment, però hi 
continuen vivint; no s’ha de ser hipòcrita, i el que cal és que l’Estat faci complir la llei. Hi ha 
d’haver una llei estatal correcta, i aplicar-la sense hipocresies, i no se’ns pot demanar que allò 
que l’Estat no fa ho facin els municipis. A més, s’ha de deixar clar que l’Ajuntament dona 
subvencions i ajuts en base a necessitats i criteris econòmics, però amb independència totalment 
de la raça i la procedència de les persones. 
 
Josep Ramon (PP) es nega a retirar la moció i exigeix que es voti. A tot arreu hi ha una llei 
d’estrangeria, i no són admissibles efectes crida que porten molts immigrants en situació il·legal 
a Catalunya. El PP no és racista ni discrimina, però s’ha de portar a terme allò que ja fan altres 
països democràtics i avançats. 
 
Xavier Navarro (CUP) planteja la possibilitat de formular ara mateix una esmena a la totalitat de 
la moció que demani ajuts estatals per als immigrants, i l’alcalde Pere Regull la de presentar-ne 
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una altra que exigeixi que l’Estat compleixi i faci complir la llei. Finalment, però, es vota la 
moció del PP, amb el resultat que s’ha fet constar.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, advertint 
prèviament l’alcalde que avui totes les preguntes seran contestades per escrit, tenint en compte 
l’hora que és i que portem ja més de cinc hores de sessió plenària: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que com a conseqüència d’una iniciativa del seu grup, 
el pressupost municipal de 2008 va incloure una revisió de l’auditoria ambiental i de l’Agenda 
21, ja que calia disposar d’una estratègia ambiental actualitzada amb actuacions i projectes per a 
la sostenibilitat i el respecte per al medi. Després de diverses reclamacions, es va lliurar al seu 
grup el mes passat el Pla d’acció ambiental i el Pla d’acció per a l’energia sostenible, plans que 
defineixen estratègies i que exigeixen la participació ciutadana. 
 
S’observa que el Consell de Medi Ambient, òrgan participatiu que entre altres matèries ha de 
debatre el Pla d’acció ambiental, es va reunir per darrer cop en el mes de juliol de 2009, i des de 
llavors el Govern municipal no l’ha tornat a convocar. Villarroya pregunta si està previst 
convocar de nou el Consell de Medi Ambient després de vuit mesos, i si es preveu un procés de 
comunicació i de participació ciutadana pel que fa al Pla d’acció ambiental abans d’aprovar-se. 
També pregunta si es preveu donar continuïtat a la subcomissió per aplicar la moció “Vilafranca 
lliure de bosses de plàstic el 2010”, atès que ja som en ple any 2010. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a les antenes de telefonia mòbil, regulades en 
una ordenança municipal de maig de 2002. S’ha constatat, arran de queixes veïnals, que una 
antena del carrer de la Granada no disposa de llicència i, a instàncies del seu grup, s’ha obert un 
expedient. Demana que s’acceleri la tramitació de l’expedient, a fi que les persones afectades 
puguin saber que tot està correcte, o si no ho està que s’adoptin les mesures correctores adients. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que en el ple de març el seu grup va demanar que es 
fessin gestions davant la Generalitat i l’empresa de busos Monbús – Hispano, per tal de 
recuperar el servei de bus a les 8,20 hores cap a Barcelona, eliminat unilateralment. Pregunta si 
s’han fet les gestions, i quin resultat han tingut. 
 
d) Bernat Villarroya, en nom del seu grup (ICV-EUiA) i en el del grup de la CUP, pregunta 
quins són els criteris que utilitza la regidoria de la Gent Gran per atorgar ajuts a entitats, i 
demana si és possible un llistat en què constin imports, conceptes i entitats beneficiàries dels 
ajuts, subvencions i convenis de la regidoria en el darrer any, i de les activitats no ordinàries 
organitzades (balls, sortides, etc.). 
 
El regidor del grup Socialista Josep Colomé demana que la informació sobre la Gent Gran 
sol·licitada es faci arribar també al seu grup municipal. 
 
e) Llorenç Casanova (CUP) afirma que després de molt temps els residus de l’empresa AGMA 
a la Serreta no s’han retirat, i demana que l’Ajuntament denunciï els fets a la Fiscalia de Medi 
Ambient i a la Sindicatura de Greuges de Catalunya. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) demana que les persones que acompanyen els usuaris del bus de 
transport urbà amb diversitat funcional puguin també gaudir de la gratuïtat del servei, sense 
haver de presentar cada vegada una justificació documental. 
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g) Xavier Navarro (CUP) demana la gratuïtat del bus de transport urbà per a les persones en 
situació d’atur i sense prestació. 
 
h) Xavier Navarro (CUP) pregunta en quin estat es troba la cessió a l’Ajuntament de l’antic 
edifici de l’INCAVI al carrer d’Amàlia Soler. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) pregunta com és possible que el mercat de la Carn rehabilitat hagi 
rebut un premi de la Diputació malgrat no complir les normes sobre accessibilitat. Demana, en 
tot cas, que l’import del premi es destini a solucionar deficiències d’accessibilitat del mercat. 
 
j) Xavier Navarro (CUP) pregunta si està projectat instal·lar pantalles acústiques al costat de 
l’escola Dolors Piera, a la Girada, ja que pot ser aquesta una solució inconvenient. 
 
k) Xavier Navarro (CUP) pregunta què en sap el Govern d’unes càmeres de seguretat 
instal·lades a determinats carrers del barri del Molí d’en Rovira. 
 
l) Xavier Navarro (CUP) pregunta en quin estat es troba la campanya de sensibilització i 
informació a les botigues que incompleixen la normativa d’accessibilitat, i si s’estan 
inspeccionant les noves obres i les noves botigues per tal de garantir el compliment de 
l’esmentada normativa. 
 
m) Xavier Navarro (CUP) pregunta quines empreses fan la neteja dels edificis municipals, i si es 
tenen en compte criteris de proximitat en les adjudicacions. 
 
n) Xavier Navarro (CUP) pregunta, quant a la zona de Melió Residencial, quan es preveu 
ubicar-hi els horts urbans, així con el parc infantil que els veïns reclamen. 
 
o) Josep Colomé (grup Socialista) s’interessa per les “tanques” o similars de color blanc 
instal·lades recentment a la rambla de Nostra Senyora, i pregunta si la instal·lació respecta totes 
les normes sobre accessibilitat vigents. 
 
p) Josep Colomé (grup Socialista) recorda que en la mesa de pressupostos es va parlar de 
celebrar acords amb entitats financeres, pel que fa als parcs d’habitatges no comercialitzats de 
què disposen. Pregunta, a data d’avui, amb quines entitats financeres s’ha parlat, i quins acords 
s’han assolit. 
 
q) Xavier Lecegui (grup Socialista) recorda que el Govern actual va canviar el sistema d’accés a 
les zones de vianants del centre, de forma que en molts sentits van deixar de ser zones de 
vianants segures. Després d’interessar-se ell per l’assumpte, observa que el Govern ha decidit 
finalment tornar als criteris aprovats pel Govern anterior en el mes de maig de 2008. Celebra la 
rectificació. 
 
r) Ramon Zaballa (grup Socialista) afirma que veïns de les Clotes i de l’Espirall feien servir el 
bus urbà els dissabtes al matí per a traslladar-se a la zona esportiva. El servei s’ha suprimit, i 
pregunta si es restablirà. 
 
s) Teresa Terrades (grup Socialista) fa referència a una pregunta seva sobre la possible 
necessitat de construir un altre Centre Obert que se li ha contestat formalment, però no sobre el 
que preguntava. Vol saber perquè no es cobreixen les baixes de treballadores del Centre Obert 
que estan de baixa, i si s’ha dotat d’una administrativa la recepció de Serveis Socials, com es va 
parlar en la taula anticrisi. 
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t) Teresa Terrades (grup Socialista) fa referència a les noves Oficines Tècniques de Ciutadania i 
Voluntariat que ha creat el Govern municipal. Vol saber què faran, pressupostos que comporten, 
recursos i feines encomanades. Ja ho ha preguntat altres vegades, però sense resposta. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 

 
 
El secretari,                                                              Vist i plau 

         L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                                 Pere Regull Riba 

 
 
 


