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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 

 
 

Identificació de la sessió 
 

Núm. : 03/2015 
Caràcter: ordinari 
Data: 5 de maig de 2015 

Horari: de 20:06 a 22:40 hores  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 

 
Hi assisteixen: 
 

ALCALDE-PRESIDENT: Pere Regull i Riba 
 

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Montse Arroyo i Ferrando 

- Montserrat Blasco-Pozzan 
- Llorenç Casanova i Fernàndez 

- Anna Doblas i Ruiz 
- Carme Garrido i Garrido 
- Raimon Gusi i Amigó  

- Sebastià Jané i Arrufat 
- Josep Maria Martí i Ràfols  

- Joan Manel Montfort i Guasch 
- Xavier Navarro i Domènech  
- Toni Peñafiel i Hervás 

- Pep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas 

- Francisco Romero i Gamarra 
- Maria Dolors Rius i Marrugat   
- Aureli Ruiz i Milà  

- Jordi Solà i Sebastià 
- Joan Tarrida i Busquet  

- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Ramon Zaballa i Serra 
 

Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació. 
 

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

Se sotmet al Ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 24/03/2015. 
L’acta esmentada és aprovada per assentiment. 
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I. COMPTES PRESSUPOSTOS 2014 
 

Es proposa al Ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el 

Compte General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2014, 
integrat pel de la pròpia Entitat, Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió 
Digital Local Pública del Penedès, Entitat Pública Empresarial Local Institut 

Municipal de Formació, Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat 
Vilafranquina d’Aparcaments SL (en liquidació), Empresa Municipal d’Aigües de 

Vilafranca SA, i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL (en 
liquidació), el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d’edicte en el Butlletí 

Oficial de la Província amb núm. de registre 022015009157 de data 30 de març de 
2015 no s’ha formulat reclamació ni objecció de cap mena. 

 
El contingut del Compte General queda estructurat per: 
 

 Comptes de l'Entitat i del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital 
Local Pública del Penedès: 

 . El Balanç 
 . El Compte del resultat econòmic patrimonial 
 . L’Estat de liquidació del Pressupost 

 . La Memòria 
 

 Comptes de l’Entitat Pública Empresarial Local i de les Societats Mercantils: 
 . El Balanç de Situació 
 . El Compte de Pèrdues i Guanys 

 . L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net (ECPN) 
 . La Memòria 

. L’Informe de Gestió 

. L’Auditoria 
 

L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 

El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz recorda que els comptes de les societats municipals ja 
van ser aprovats, i que es va donar compte al Ple de la liquidació dels pressupostos. 
Ara tanquem el procés amb l’aprovació definitiva del compte general, ja informat per 

la Comissió Especial de Comptes i que ha estat sotmès a informació pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions. 

 
II. INVENTARI PATRIMONI 

 
El text del dictamen és el següent: 
 

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article 

105 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, del reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals, i de l'article 34 del Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del reglament de 
Béns de les Entitats Locals, 
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ACORDA: 

 
Aprovar l’inventari d’aquesta entitat i els dels seus organismes autònoms, 

corresponents a l’exercici 2014, després d’haver procedit a la rectificació i 
comprovació dels béns i drets que formen part del mateix. 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 

El regidor d’Hisenda Aureli Ruiz destaca que l’inventari és un document complex i 

tècnic, i agraeix la tasca dels tècnics que el preparen. Es porta  a terme 

l’actualització anual, incorporant les altes, les baixes i les amortitzacions en el 

patrimoni municipal durant el període d’un any. 

III. JUNTA  SOVIPAR, SL. BALANÇ FINAL I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 

En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Societat 
Vilafranquina d’Aparcaments, S.L. (en liquidació), i adopta l’acord següent: 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca, en tant que soci únic i exercint les 
funcions de la junta general de la societat mercantil “Societat Vilafranquina 

d’Aparcaments, SL”, va aprovar el 22 de juliol de 2014 dissoldre l’esmentada 
societat i nomenar liquidador  únic a Joan Manel Montfort i Guasch. 

 
Atès que les operacions de liquidació fetes pel liquidador únic han conclòs, 
s’ACORDA: 

 
PRIMER.- Liquidació de la Societat. 

 
Prèvia presentació per part del liquidador únic de la Societat, la Junta aprova el 
balanç final de liquidació, l’informe complet sobre las operacions liquidadores i el 

projecte de divisió entre els socis (en aquest cas el soci únic Ajuntament de 
Vilafranca) de l’actiu resultant. Tot això s’incorpora, per al seu arxiu, a la 

documentació social. 
 
A continuació es transcriu el citat balanç final: 

 

ACTIU SALDO 

    A) ACTIU NO CORRENT 15,21 € 

  
 

II. Immobilitzat material 15,21 € 

    B) ACTIU CORRENT 42.077,09 € 

  

 

II. Deutors comercials i altres comptes 
a cobrar 2.007,98 € 
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1. Altres deutors 2.007,98 € 

    
 

VI. Efectiu i altres líquids equivalents 40.069,11 € 

    TOTAL ACTIU ( A + B ) 42.092,30 € 

  PATRIMONI NET I PASSIU SALDO 

    A) PATRIMONI NET 42.092,30 € 

  
 

A-1) Fons propis 42.092,30 € 

  

I. Capital 6.010,12 € 

  
III. Reserves 23.083,79 € 

  
V. Resultats d'exercicis anteriors -543.864,55 € 

  

VI. Altres aportacions de socis 556.862,93 € 

  
VII. Resultat de l'exercici 0,01 € 

    C) PASSIU CORRENT 0,00 € 

  

 

IV. Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 0,00 € 

  
2. Altres creditors 0,00 € 

    TOTAL PATRIMOI NET I PASSIU ( A + B 
+ C ) 42.092,30 € 

     
SEGON.- Repartiment de l’haver social. 

 
L’haver social resultant del balanç de liquidació ascendeix a un actiu net total de 

42.092,30 euros, el qual esta format pels següents béns: 
 

- Cabestrante 3.600 kg. Valor comptable: 15,21 euros. 

- Carro Automàtic 4 rodes. Valor comptable: 0,00 euros. 
- Camió marca Renault modelo Mascott, 120.65. Bastidor nº 

VF654ANA000018432, matricula 7689-DWY. Valor comptable: 0,00 euros. 
- Vehicle Nissan Patrol. Bastidor nº VSKPYG260U0593541, matricula B-7010-

SP. Valor comptable: 0,00 euros. 

- Diners en metàl·lic dipositats en compte bancari del Banc Sabadell número 
0081-0046-19-0001609065: 40.069,11 euros. 

- Saldo pendent de cobrar de deutors: 2.007,98 euros. 
 
D’acord amb l’article 393.1 de la Llei de Societats de Capital, s’aprova que la 

totalitat de l’haver social s’aboni i s’adjudiqui al soci únic i titular de totes les 
participacions socials, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb CIF nº 

P0830600C 
 
TERCER.- Facultat per elevar a públic els acords. 

 
Facultar al liquidador únic de la Societat, el senyor Joan Manel Montfort i Guasch, 

per a comparèixer davant notari i elevar a públic els acords adoptats, atorgant les 
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escriptures publiques corresponents, incloses les de subsanació, aclariment o 
rectificació que fossin de menester. 

 
QUART.- Aprovació de l’acta. 

 
Aprovar l’acta d’aquesta junta general per la pròpia Junta. 

 
L’anterior acord s’ha adoptat amb 15 vots a favor (CiU i grup Socialista) i 6 
abstencions (CUP, PP, ICV-EUiA i ERC). 

 
Aureli Ruiz (portaveu del govern) recorda que el Ple va acordar la dissolució tant 

d’aquesta societat com de la d’Habitatge. Ara aprovem el balanç final que és un 
document tècnic, i s’adjudiquen els drets i deures de la societat a l’Ajuntament, en 
tant que soci únic. Amb això, la societat causarà baixa a tots els efectes. 

 
Pep Quelart (ERC) afirma estar d’acord amb que es dissolgui la societat, tal com el 

seu grup havia plantejat en el Ple durant anys. Sobre el balanç té algun dubte, i no 
hi està a favor ni en contra, per la qual cosa s’abstindrà en la votació. 
 

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) diu que SOVIPAR s’hagués pogut gestionar millor, però ara 
s’havia de dissoldre. ICV demana que malgrat això l’oposició pugui continuar 

controlant la gestió del servei municipal de grua, sigui en seu d’un Consell o d’una 
Comissió Informativa. Cal garantir aquesta possibilitat de control, i el seu vot 
dependrà de la concreció per part del govern d’aquests mecanismes de control. 

 
Josep Ramon (PP) recorda que el PP va denunciar deficiències de gestió, com per 

exemple en matèria de sous del personal de l’empresa. El PP dóna suport al balanç 
(qüestió tècnica) i també demana que es continuï informant sobre el servei de grua, 
permetent el control per part dels grups municipals. 

 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que la societat no tenia contingut ni gestionava 

aparcaments, perquè fa anys es va perdre l’oportunitat de gestionar des de 
l’Ajuntament les zones blaves deixant-les en mans privades, gestió que hauria 
reportat a l’Ajuntament uns 500.000 euros anuals. Si la CUP governa buscarà la 

manera de recuperar la gestió, i l’alcalde Pere Regull intervé per a dir que quan 
acabi la concessió actual la gestió de les zones blaves ha de ser municipal i no 

privada. 
 
IV. JUNTA SOCIETAT D’HABITATGE. BALANÇ FINAL I LIQUIDACIÓ 

DEFINITIVA 
 

En aquest punt, el Ple actua com a junta general de la societat municipal “Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.” (en liquidació), i adopta 

l’acord següent: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca, en tant que soci únic i exercint les 

funcions de la junta general de la societat mercantil “Societat Municipal d’Habitatge 
de Vilafranca del Penedès, SL”, va aprovar el 22 de juliol de 2014 dissoldre 

l’esmentada societat i nomenar liquidador  únic a Josep Maria Martí Ràfols. 
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Atès que les operacions de liquidació fetes pel liquidador únic han conclòs, 
s’ACORDA: 

 
PRIMER.- Liquidació de la Societat. 

 
Prèvia presentació per part del liquidador únic de la Societat, la Junta aprova el 

balanç final de liquidació, l’informe complet sobre las operacions liquidadores i el 
projecte de divisió entre els socis (en aquest cas el soci únic Ajuntament de 
Vilafranca) de l’actiu resultant. Tot això s’incorpora, per al seu arxiu, a la 

documentació social. 
 

A continuació es transcriu el citat balanç final: 
 

ACTIU             

       
A) ACTIU NO CORRENT       506.676,42 

 
I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

  
0,00 

 

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 

  

379.743,32 

 
III. INVERSIONS IMMOBILIARIES 

  
126.607,51 

 

V. INV. FINANC. A LL/ TERMINI 

  

325,59 

       B) 

ACTIU CORRENT         1.477.715,95 

 

I. EXISTÈNCIES 

   

1.243.521,70 

 
II. DEUTORS CIALS. I ALTRES COMPTES A COBRAR 227.487,85 

  
1. Clients per vendes i prest. de serveis 0,00 

  
3. Altres deutors 

  
227.487,85 

 
IV. INV. FINANCERES A C/TERMINI 

  
238,31 

 

VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 

 

6.468,09 

       TOTAL ACTIU 

(A+ B)         1.984.392,37 

       
PATRIMONI NET I PASSIU         

       A) 

PATRIMONI NET         902.968,52 

 

A-1) Fons propis 

   

867.837,52 

 
I.Capital 

    
599.209,10 

 

III. Reserves 

   

1.252.315,86 
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V. Resultats d'exercicis anteriors 

  

-973.672,35 

 

VII. 
Resultat de 'exercici 

   
-10.015,09 

       

 

A-2) Subvencions, donac. i llegats rebuts 

 

35.131,00 

       
B) PASSIU NO CORRENT       10.917,00 

 
II. DEUTES A LLARG TERMINI 

  
10.917,00 

 
1. Deutes amb entitats de crèdit 

  
10.917,00 

       C) 
PASSIU 
CORRENT         1.070.506,85 

 
II. DEUTES A CURT TERMINI 

  
1.070.506,85 

 
3. Altres deutes a curt termini 

  
1.070.506,85 

       
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)     1.984.392,37 
 

 
SEGON.- Repartiment de l’haver social. 
 

L’haver social resultant del balanç de liquidació ascendeix a un actiu net total 
d’1.984.392,37 €, el qual esta format pels següents béns: 

 

Descripció Detall Total 

Immobilitzat   506.676,42 

3 pisos carrer muralla 126.607,51 
 Local carrer Muralla 378.715,98 
 Mobiliari, etc 1.027,34 
 Fiances 325,59 
 Existències   1.243.521,70 

La Girada II 1.301.402,33 
 Deterioro La Girada II -278.646,27 
 

 
1.022.756,06 

 

   UTE MOLI ROVIRA SUD(parkings) 67.186,89 
 Deterioro UTE MOLI ROVIRA SUD -5.982,10 
 

 

61.204,79 

 

   LOCAL MOLI ROVIRA SUD 315.810,00 

 Deterioro MOLI ROVIRA SUD -156.249,15 

 

 
159.560,85 
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Altres deutors:   227.487,85 

REGESA 38.739,43 
 Subvenció Generalitat 188.511,85 
 HP deutora UTE 215,29 
 HP IVA suportat 21,28 
 Fiança Endesa Muralla   238,31 

Bancs   6.468,09 

CATALUNYA CAIXA 
148459                             2.632,32 

 CAIXA CATALUNYA 
510                                3.476,48 

 Banc UTE Moli Rovira 359,29 

 TOTAL   1.984.392,37 

 
S’adjunta al present un Annex amb una relació de tots els immobles que s’inclouen 
a l’immobilitzat i a les existències.  

 
La societat no té creditors excepte: 

 
 Un deute per import de 1.070.506,85 € que la mercantil ostenta front el soci 

únic, el qual, representat en aquest acte, declara en aquest moment 

l'extinció de l'esmentat deute per confusió entre creditor i deutor de 

conformitat amb el que disposa el Codi Civil.  

 Un deute per import de 10.917,00 € corresponent a la part proporcional que 

la mercantil “Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL” 

(en liquidació) té a la UTE MOLÍ D’EN ROVIRA SUD amb NIF núm. G-

63.944.359, i que aquesta ostenta front “La Caixa d’Estalvis de Girona” 

(actualment “La Caixa”). Aquest deute s’adjudica en aquest acte al soci únic 

i titular de totes les participacions socials, l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, amb CIF nº P0830600C. 

 
D’acord amb l’article 393.1 de la Llei de Societats de Capital, s’aprova que la 

totalitat de l’haver social s’aboni i s’adjudiqui al soci únic i titular de totes les 
participacions socials, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb CIF nº 
P0830600C. 

 
 

TERCER.- Facultat per elevar a públic els acords. 
 
Facultar al liquidador únic de la Societat, el senyor Josep Maria Martí Ràfols, per a 

comparèixer davant notari i elevar a públic els acords adoptats, atorgant les 
escriptures públiques corresponents, incloses les de subsanació, aclariment o 

rectificació que fossin de menester. 
 
QUART.- Aprovació de l’acta. 

 
Aprovar l’acta d’aquesta junta general per la pròpia Junta. 
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L’acord anterior ha estat pres amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 3 en 

contra (CUP i ERC) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 
 

Aureli Ruiz (portaveu del govern) comenta que respecte del dictamen original, i 
com ja es va anunciar, s’han introduït alguns canvis puntuals a proposta de 

l’empresa d’auditoria que ens assessorava, de manera que es detallen els elements 
patrimonials concrets. La societat causa baixa i l’Ajuntament s’adjudica els actius, 
que en aquest cas inclouen pisos, pàrquings i locals. Pel que fa als crèdits 

hipotecaris que gravaven alguns d’aquests elements, finalment s’opta perquè els 
cancel·li la mateixa societat mitjançant una transferència  municipal que es tractarà 

en el següent punt de l’ordre del dia, de manera que l’Ajuntament s’adjudicarà els 
actius lliures de càrregues. 
 

Pep Quelart (ERC) afirma que votarà en contra perquè les xifres no són reals ni 
creïbles. Els béns que s’adjudiquen a l’Ajuntament estan sobrevalorats i per sobre 

de preus de mercats, i això s’ha fet per tal de quadrar els números i equilibrar 
crèdit i deute. Per exemple, un local de Muralla dels Vallets està valorat en 378.000 
euros, xifra inversemblant i exagerada actualment. 

 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) demana saber com es reorganitzaran les polítiques locals 

d’habitatge, i quina serà la gestió dels immobles. Aquesta informació s’ha demanat, 
i no s’ha facilitat. L’alcalde Pere Regull afirma que se seguirà fent política 
d’habitatge (rehabilitació, habitatge assequible, etc.), i que la impulsarà 

l’Ajuntament directament. 
 

Josep Ramon (PP) afirma que la societat va portar a terme dues promocions 
importants en règim d’UTE, una amb resultats acceptables i una altra amb resultats 
desastrosos. Certament la valoració dels béns està per sobre del mercat actual, 

però l’Ajuntament s’adjudica actius i passius com a soci únic. No havent-hi creditors 
externs, la valoració dels elements és indiferent i no té efectes. L’Ajuntament es fa 

càrrec de tot, valgui el que valgui. 
 
Xavier Navarro (CUP) s’adhereix a l’argument de que els preus no són de mercat i 

que s’han fet quadrar les xifres. La gestió de la societat va tenir deficiències, però 
no s’havia d’haver dissolt. La societat municipal hauria d’haver continuat, fent 

polítiques d’habitatge social i assequible. 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que aquesta societat, com SOVIPAR, es va dissoldre 

perquè no tenia sentit mantenir una estructura que genera feina innecessària i 
despeses, i que no té activitat. Es farà política d’habitatge, directament des de 

l’Ajuntament. Quant a les valoracions, és possible que almenys algunes  estiguin 
per sobre del mercat, però s’han incorporat, com no podia ser d’una altra manera, 

els valors que consten en els balanços de la societat, els quals cada any han estat 
auditats i aprovats pel consell d’administració i pel ple com a junta general, sense 
que ningú demanés una devaluació de valors. Al final, es cancel·laran les 

hipoteques amb fons transferits per l’Ajuntament, i adquirirem els pisos i locals 
nets. Si la valoració segons mercats és en realitat més baixa no té relleu ni 

conseqüències de cap mena. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma que no es pot parlar de la societat com a estructura 
amb un gran cost. Hi podien haver despeses menors de gestoria, però el cost de 

personal no s’ha eliminat, perquè el personal de la societat l’ha assumit 
l’Ajuntament. L’alcalde Pere Regull recorda que la llei obliga a simplificar i a 

eliminar organismes, com es fa a tots els països. Si en el futur cal justificadament 
crear una nova societat s’estudiarà, en base també a informes tècnics. 

 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2015 
 

Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 6 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris en el Pressupost de 
l'Entitat d'enguany mitjançant baixa per transferència d’una partida que ofereix 

sobrant, 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: 

 
Partida 

 
2.92024.74400 Transferència a Societat Municipal 
 d’Habitatge, SL (en liquidació) ...........  453.553,77 

    
TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ......................  453.553,77       

 
BAIXES DE CRÈDIT: 
 

 
2.01101.91304 Amortització anticipada préstecs 

 subrogats de la SMHVP, SL ...............       453.553,77 
 
TOTAL BAIXES DE CRÈDIT ....................................  453.553,77 

  ..................................................... 
 

  
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

 
L’acord anterior ha estat pres amb 17 vots a favor (CiU, grup Socialista i PP), 3 en 

contra (CUP i ERC) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 
 

El portaveu del govern Aureli Ruiz explica que passem fons municipals a la Societat 
d’Habitatge per tal que aquesta amortitzi immediatament els crèdits sobre el seu 
patrimoni, de manera que aquest patrimoni se l’adjudicarà l’Ajuntament lliure de 

càrregues. Ruiz recorda que la Societat d’Habitatge ja fa anys que no té cap 
empleat (van passar a l’Ajuntament), de manera que la liquidació no comporta 

acomiadaments laborals. 
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Pep Quelart (ERC) i Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirmen que no poden donar suport al 
dictamen, per coherència amb la seva postura respecte de la liquidació de la 

societat i dels pressupostos municipals. 
 

Josep Ramon (PP) anuncia que votarà a favor, perquè els crèdits existeixen i s’han 
de pagar al marge de que la gestió de la Societat hagués estat bona o (com va 

denunciar el PP) deficient. És correcte cancel·lar préstecs i assumir patrimoni net. 
 
Xavier Navarro (CUP) denuncia que es pagui amb càrrec al romanent positiu o 

superàvit del pressupost tancat. Lamenta que gastem el romanent a crèdits 
bancaris no vençuts, quan els diners es podrien dedicar a l’atenció a les persones. 

L’alcalde Pere Regull diu que comparteix l’argument de Xavier Navarro, però la llei 
ens obliga a aplicar el superàvit a eixugar deute. 
 

VI. ORDENANÇA MUNICIPAL DEL PAISATGE URBÀ 
 

El text que se sotmet al Ple és el següent: 
 
Atès que el Ple municipal, per acord de 23 de setembre de 2014, va aprovar 

inicialment una nova Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del 
Penedès.  

 
Atès que la redacció d’aquesta Ordenança respon a la necessitat d'establir uns 
criteris d'uniformitat i respecte en la imatge de l’espai públic i dels edificis de la vila, 

tant pel que fa a les façanes com als elements que s'integren en aquestes, i a la 
vegada aspira a la racionalització i la fiscalització de l'activitat publicitària en l'àmbit 

del municipi. L’Ordenança també aborda altres aspectes amb transcendència sobre 
el paisatge urbà, com les pintades i grafits, les tanques, i també les terrasses de 
bar i restaurant a la via pública que fins ara es regulaven, a partir de l’article 12 de 

l’Ordenança de civisme i convivència, per uns criteris establerts per acords de la 
Junta de Govern Local. 

 
Atès que l’Ordenança s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant edictes 
publicats en diaris oficials, tauler d’anuncis i mitjans de comunicació. S’han 

presentat un total de dos escrits d’al·legacions, per part del grup municipal d’ERC i 
de l’empresa “Orange Espagne, SAU”. 

 
Atès que l’al·legació d’ERC pretén que l’ajuntament pugui obligar a l’adaptació 
d’edificis, instal·lacions, usos i activitats a la nova Ordenança, i aquesta al·legació 

s’estima mitjançant una nova redacció dels articles 6 i 7.4 del text reglamentari que 
definitivament es planteja. 

 
Atès que quant a l’al·legació de l’empresa Orange s’accepta parcialment, en el 

sentit d’incorporar que no s’exigirà llicència municipal quan la llei, com succeeix en 
el cas de certes infraestructures de telecomunicacions, advoca per la comunicació 
prèvia o la declaració responsable. D’altra banda, altres al·legacions es limiten a 

recordar que la llei vigent s’ha d’aplicar, la qual cosa naturalment que es farà, 
sense necessitat però de reproduir els textos legals en l’Ordenança municipal. 

 
Atès que s’han formulat també canvis puntuals de redactat que no són 
substancials, sobre instal·lacions aïllades de venda ambulant a la via pública que no 



 

12 
 

formin part de mercats, descripció d’algunes pilones, alçades de para-sols i 
pèrgoles, envans en mitgeres, tendals en zones protegides i instal·lacions 

publicitàries en façanes. 
 

Atès que s’ha redactat un informe únic tècnic i jurídic que es fa ressò de les 
modificacions concretes plantejades. 

 
Per això, s’ACORDA: 

 

1. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal del paisatge urbà de  Vilafranca del 
Penedès, que a banda de l’exposició de motius consta de seixanta-quatre articles, 

quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dues disposicions 
finals i dos  annexos. 

 

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

 

3. Es trametrà una còpia de l’Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i a 
la Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en 

el DOGC. L’Ordenança entra en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la província. 

 
L’anterior proposta d’acord ha estat aprovada amb 16 vots a favor (CiU, grup 
Socialista i ERC), 4 en contra (CUP i PP) i 1 abstenció (ICV-EUiA). Es fa constar que 

aquest punt de l’ordre del dia ja va ser objecte de debat en el Ple municipal anterior 
de 24 de març de 2015. 

 
Josep Maria Martí (CiU i govern) recorda que en el Ple de 24 de març es va deixar 
el dictamen sobre la taula per si es volien fer aportacions addicionals, ja fora de la 

informació pública i sense que constin com al·legacions formals. Han fet aportacions 
els grups d’ERC i PP. 

 
S’accepten les propostes d’ERC sobre els articles 6 i 7 de l’Ordenança, per tal de 
facilitar un  grau major de consens i tenint en compte que la proposta no contradiu 

els objectius generals de l’Ordenança. 
 

En canvi, es rebutgen les propostes del PP sobre façanes i colors, tendals, equips 
musicals a terrasses i regulació de les terrasses de bar, perquè són contràries a la 
filosofia de l’Ordenança. És clar que el PP no creu en la bondat ni en la necessitat 

de l’Ordenança, i propugna que es desreguli la matèria i que tothom faci el que 
vulgui. L’Ordenança aspira a regular i endreçar el paisatge urbà i a preservar la 

identitat de la nostra vila; no és intervencionista, sinó que defineix uns paràmetres 
mínims, a partir dels quals els particulars poden triar l’opció que prefereixin, 

sempre mantenint la coherència amb l’entorn. Es tracta de fer complir l’Ordenança 
que és prou clara, sense que hagi d’existir cap arbitrarietat. Cal confiar també en el 
bon criteri dels nostres tècnics. 

 
Pep Quelart (ERC) destaca que ERC s’ha mostrat col·laborativa i ha fet una 

proposta per a simplificar i clarificar l’Ordenança, sobretot pel que fa al seu àmbit 
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d’aplicació, de manera que sigui viable aplicar l’Ordenança amb caràcter general, i 
sense limitacions injustificades. 

 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que l’Ordenança suposa fer un pas endavant i té 

aspectes positius, malgrat que no és la que hagués elaborat el seu grup. Es 
planteja el dubte seriós de si l’Ajuntament disposa de recursos reals i efectius per a 

fer complir l’Ordenança. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra. Sobre façanes, seria suficient una 

carta de colors aplicada només al centre de la vila, evitant interpretacions 
municipals subjectives sobre si un element harmonitza o no amb l’entorn. Quant als 

tendals, és excessiu i costós exigir la presentació prèvia de projectes tècnics i 
cromàtics. Sobre música a les terrasses de bar, s’ha d’admetre o prohibir, però per 
a tothom i amb criteris generals, sense que l’Ajuntament pugui decidir a qui dóna 

permís i a qui no. La regulació de les terrasses de bar hauria d’operar no a tot 
Vilafranca sinó només al centre, i sempre d’acord amb els interessats i amb 

aportacions municipals com es va fer per exemple a les rambles. Ramon  pensa que 
la regulació de les terrasses no es podrà fer complir, perquè l’Ajuntament no té 
mitjans i els titulars d’establiments protestaran i s’atorgaran noves moratòries.  

 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que el seu grup ja va exposar el seu parer, i rebutja 

l’Ordenança. Aquesta conté criteris estètics que són subjectius, i aquests criteris 
s’haurien d’haver decidit entre tots mitjançant un procés ampli de participació 
ciutadana que no ha tingut lloc. També és injust que l’Ordenança prevegi repercutir 

sobre les entitats sense afany de lucre el cost de retirar del carrer els cartells 
encastats i amb vigència ja caducada. 

 
Jordi Solà (grup Socialista) comenta que l’Ordenança s’ha sotmès al Ple tres 
vegades, i que ha existit diàleg i informació pública. L’Ordenança és necessària per 

tal de mirar d’endreçar el cert desgavell que pot existir en el paisatge urbà. Cal 
aprovar-la i posar-la en marxa per tal de preservar el nostre entorn. Si l’aplicació 

demostrés alguna disfunció, sempre es podria corregir mitjançant modificacions 
puntuals. 
 

Josep Maria Martí (CiU) manifesta que es tracta d’endreçar i no d’uniformar, 
actualitzant també regulacions municipals anteriors (carta de colors de 2008, 

regulació de terrasses de 2012, etc.). La carta de colors només és obligatòria en 
llocs concrets i cèntrics; en altres zones la carta no opera i en altres és només 
recomanada (els interessats poden apartar-se’n si presenten una justificació 

coherent). És un repte que altres Ajuntaments també han assumit. Cal establir uns 
criteris mínims, evitant que la gent pugui instal·lar terrasses o elements que 

afecten el paisatge urbà de qualsevol manera i afectant negativament aquest 
paisatge que és de tots. 

 
L’alcalde Pere Regull afirma que l’estudi cromàtic que es demani serà simple i no 
tindrà grans costos. 

 
VII. REGLAMENT DEL CONSELL DE SERVEIS SOCIALS 

 
Se sotmet al Ple el dictamen següent: 
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Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2015, va 
aprovar  inicialment un nou Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de 

Vilafranca del Penedès, com a òrgan de participació sectorial del municipi. 
 

Atès que s’ha sotmès l’expedient i el Reglament a informació pública durant trenta 
dies hàbils, mitjançant anuncis publicats en el BOPB, DOGC, pàgina web i tauler 

d’anuncis, i durant aquest període han formulat al·legacions el grup municipal de la 
CUP i la Plataforma PAH Alt Penedès. 
  

Quant a les al·legacions de la CUP, i d’acord amb l’informe de valoració tècnica 
emès, s’accepten les que fan referència a l’ampliació de les funcions del Consell, a 

la presència en el Consell d’un representant del Casal per la Igualtat i, en part, la 
relativa a la participació en el Consell de representants de comissions creades. Es 
desestimen les al·legacions relatives a ampliar el nombre de representants de les 

entitats en el Consell, i a incorporar en el Consell representants de les persones 
usuàries. 

  
Pel que fa a les al·legacions de la PAH Alt Penedès, proposen ampliar el nombre de 
representants de les entitats en el Consell i les característiques possibles d’aquestes 

entitats, acceptant fins i tot grups sense personalitat jurídica; també proposen 
incorporar representants de les persones usuàries de Serveis Socials o de col·lectius 

afectats. Es planteja desestimar aquestes al·legacions o esmenes per les raons 
expressades en l’informe emès.  
 

Per tot això, s’ACORDA: 
 

1. Estimar parcialment les al·legacions de la CUP i desestimar les de la Plataforma 
PAH Alt Penedès, d’acord i en els termes que consten en l’informe de valoració 
tècnica que consta incorporat a l’expedient, emès pel Cap de Serveis Socials.  

 
2. Aprovar definitivament el nou Reglament del Consell Municipal de Serveis 

Socials, en els termes del document incorporat a l’expedient, el qual preveu el seu 
objecte, funcions, composició, règim de funcionament i aspectes diversos. El 
Reglament consta de 29 articles, tres disposicions addicionals i una disposició 

derogatòria. El nou Reglament substitueix l’anterior aprovat pel Ple en sessions de 
15 de novembre de 1994 i 14 de novembre de 1995. 

 
3. Publicar un anunci amb el text íntegre del Reglament en el BOPB, i un altre 
anunci en el DOGC amb una referència al BOPB que conté el text íntegre. També es 

notificarà aquest acord al grup municipal de la CUP i a la PAH Alt Penedès, 
adjuntant l’informe de valoració tècnica. 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponent 

aquestes al grup de la CUP. 
 
Montse Arroyo (grup Socialista i equip de govern) defensa que calia actualitzar el 

Reglament, i agraeix el suport de la Diputació i dels tècnics. Les al·legacions de CUP 
i PAH s’han estudiat a fons, i algunes s’han acceptat i altres no. Arroyo explica els 

supòsits d’estimació i desestimació, d’acord amb l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. Complementa l’exposició del govern Sebastià Jané (CiU), que fa 
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referència al procés llarg i complex seguit i a l’anàlisi de les al·legacions 
presentades. 

 
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la proposta, i demana que el Consell funcioni 

realment i sigui potenciat. 
 

Toni Peñafiel (ICV-EUiA) afirma que el Reglament és positiu encara que contingui 
aspectes millorables, i celebra que hagi existit participació en el procés. Es tracta de 
fer servir el Consell realment, perquè darrerament s’observa que els Consells 

municipals són en certa manera residuals, i es convoquen de tant en tant més per a 
fer el govern una explicació de la seva gestió pretèrita (una espècia de balanç) que 

per a debatre i proposar polítiques públiques. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al Reglament actualitzat. 

 
Xavier Navarro (CUP) afirma que s’abstindrà. La PAH també presta serveis, i 

s’hauria d’haver acceptat la seva participació com a membre del Consell. 
 
VIII. PLA DE DROGUES 

 
El text de la proposta d’acord és el següent: 

 
Atès que el Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 22 de juny de 2010 va 
aprovar l‘Indrogs, Pla de Drogues del municipi de Vilafranca del Penedès 2010-

2013, com a marc de referència per tots els agents que  treballessin o desitgessin 
treballar la prevenció del consum de drogues al municipi. 

 
Atès que la creació del primer Pla de Drogues va suposar la posada en marxa d’una 
manera de treballar i la culminació de la feina iniciada des de l’Ajuntament de 

Vilafranca en matèria de prevenció de drogues. 
 

Atès que un cop finalitzada la vigència d’aquest primer Pla, s’ha dut a terme un 
treball de revisió i avaluació  dels objectius que s’havien marcat, així com un treball 
intensiu de diagnòstic que ha permès establir un nou full de ruta adaptat a la 

situació actual en relació a l’ús de substàncies addictives per part de la població de 
Vilafranca.  

 
Atès que finalment ha quedat redactat el nou document del Pla per al període 2015-
2019, el qual no deixa de ser una evolució cap a la millora tant de la qualitat com 

de la quantitat de les intervencions. Un pas, però, que pot significar la consolidació 
a l’hora d’obtenir uns resultats que no sols sumin entre sí, sinó que a través de 

l’estructuració i la coordinació dels diferents agents implicats, cada vegada amb 
més quantia i de més diversitat, suposin una consecució molt més àmplia dels 

objectius marcats.  
 
Atès que el pla delimita un marc global, una metodologia de treball, un anàlisi de la 

situació del consum de drogues a Vilafranca, i determina a través d’aquest 
coneixement, uns objectius i unes prioritats.  

 
És per això que 
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S’ACORDA: 
 

Aprovar el nou  Pla de Drogues del municipi de Vilafranca del Penedès 2015-2019, 
com a marc de referència per tots els agents que desitgin  treballar la prevenció del 

consum de drogues al municipi, sense perjudici de l’elaboració de plans anuals que 
concretin les accions i els recursos disponibles d’any en any, d’acord amb el que 

s’ha exposat anteriorment.  
 
L’anterior acord ha estat objecte d’aprovació amb 18 vots a favor (CiU, grup 

Socialista, CUP i ICV-EUiA), 2 en contra (PP) i 1 abstenció (ERC). 
 

Explica el dictamen la regidora de Salut Anna Doblas (CiU). Recorda que el Pla 
2010-2013 va iniciar una nova manera de treballar, i ara calia revisar-lo i adaptar-
lo. El govern i els tècnics han treballat en el Pla, amb el suport de la Diputació, i és 

important aprovar-lo ja. El Pla 2015-2019 suposa una millora de la qualitat i la 
quantitat de les intervencions sobre la matèria, i s’hi han incorporat idees de 

persones i agents afectats (comissions de participació, entrevistes, etc). El Pla 
contempla diferents eixos: prevenció i reducció de riscos (tallers a centres 
educatius, cursos, etc.), detecció i intervenció de casos, atenció i tractament 

(programa estable en matèria d’alcohol i drogues) i comunicació i participació 
comunitària. Doblas agraeix el treball dels tècnics, i manifesta que estem en 

presència d’un Pla continuista, però també actiu i dinàmic. Alguns consums 
descendeixen, però altres augmenten (com hipnosedants i alcohol en cap de 
setmana en el cas dels joves). 

 
Pep Quelart (ERC) afirma que el Pla pot ser correcte, i l’èxit dependrà de si el 

govern municipal hi creu i el fa complir o no. El Pla va acabar el 2013, i no és 
acceptable que es plantegi aprovar-lo ara en el darrer Ple d’aquest mandat, 
hipotecant el nou govern que els ciutadans elegeixin el dia 24 d’aquest mes durant 

tot el període 2015-2019. Caldria haver-lo aprovat abans, o deixar-lo per al proper 
mandat. 

 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) s’adhereix al plantejament de Pep Quelart. El contingut és 
correcte encara que millorable, però ni aquest Pla ni el de Joventut, de llarga 

durada, s’haurien d’aprovar en el darrer Ple del mandat. Peñafiel lamenta que la 
Mancomunitat Penedès-Garraf hagi perdut les competències que tenia delegades 

sobre drogues. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra. El Pla no està malament, però és 

incoherent que paral·lelament es vulguin regular via Ordenança, donant-los 
cobertura, els clubs cannàbics que fomenten el consum, quan altres municipis com 

Barcelona i Vilanova estan tacant clubs i imposant restriccions. 
 

Llorenç Casanova (CUP) rebutja la intervenció de Josep Ramon, ja que les drogues 
que més es consumeixen són  alcohol i tabac, i en canvi ningú no es planteja 
clausurar els bars. L’obsessió contra els clubs cannàbics no està justificada. El Pla 

ha tingut participació ciutadana i és correcte, i cal que les accions en la matèria 
siguin contínues i no aïllades. Casanova celebra la bona tasca del Centre CAS, 

dependent de la Mancomunitat, en els darrers anys, i lamenta que la Generalitat 
hagi privatitzat els serveis. A parer seu, el Pla s’hauria de completar preveient no 
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només la prevenció i el tractament de les persones afectades, sinó també la seva 
reinserció social i laboral. 

 
Jordi Solà (grup Socialista) felicita els tècnics per la bona feina feta. El Pla és 

continuista perquè la tasca realitzada ha estat positiva, i cal prestar atenció a 
l’augment de consums com antidepressius i similars. 

 
IX. PLA DE JOVENTUT 
 

El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ple Municipal va aprovar l’anterior Pla Local de Joventut (en endavant 
PLJ), Projecte Vila Jove 2006-2010, Pla Estratègic de Promoció Juvenil de Vilafranca 
del Penedès, amb la voluntat de crear una eina de treball actualitzada als nous 

reptes socials, econòmics i culturals de principis de segle que permetés el 
desenvolupament integral de les polítiques de joventut al municipi, d’acord  a la 

realitat i  a les necessitats de la ciutadania jove d’aleshores. 
 
Atès que calia revisar l’anterior PLJ en sintonia al Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya (PNJCat 2020) actualment vigent, el qual es planteja fer front als grans 
reptes que permetran facilitar la realització del projecte de vida de les persones 

joves i apoderar-la com agent de canvi social a Catalunya. 
 
Atès que els Plans Locals de Joventut es plantegen com una eina d’implementació 

en el territori amb autonomia suficient per identificar les prioritats i objectius 
específics, atenent a les característiques i les necessitats concretes dels i les joves a 

cada municipi. 
 
Amb tot, la finalitat d’aquesta revisió i actualització ha estat redactar un nou PLJ 

que doni resposta a l’actual  realitat dels i les joves de Vilafranca del Penedès, així 
com les seves condicions de vida i interessos, i actualitzar el marc dels propers 

anys en matèria de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i donar 
continuïtat cap a la millora de la qualitat i quantitat en el desplegament de la 
política local de joventut a Vilafranca.  

 
Per tot això 

 
S’ACORDA:  
 

Aprovar el nou Pla Local de Joventut de Vilafranca del Penedès, Vila Jove 2015-18, 
com a nou document de referència per a la política local de joventut dels propers 

anys a la vila, en concordança al PNJCat 2020 i el Pla d’actuació Territorial de la 
Generalitat de Catalunya, a partir del qual es definirà el pla d’actuació anual i el 

desplegament dels seus programes a partir dels recursos disponibles d’any en any. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (aquesta del grup 

d’ERC). 
 

Anna Doblas (regidora de Joventut i CiU) agreix l’àmplia participació de joves en la 
fase de diagnosi, alguns dels quals són avui al saló de sessions, i també la 
implicació de diferents serveis i regidories. Es revisa l’anterior Pla amb vista al 
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període 2015-2018, en un sentit continuista però afrontant la nova situació i els 
nous reptes, i incorporant les previsions de les noves normatives i plans 

supramunicipals. Es vol facilitar i generar recursos i serveis (formació, ocupació, 
etc.), nous espais, ús de les xarxes i participació, etc. El Pla preveu 3 eixos, 10 

programes i 51 projectes, i s’han recollit totes les propostes plantejades en el 
decurs del procés participatiu. 

 
Pep Quelart (ERC) fa referència a la deixadesa del govern municipal en matèria de 
joventut. L’anterior Pla va caducar l’any 2010, i es pretén aprovar un Pla 2015-

2018 just ara, en el darrer Ple del mandat i hipotecant el futur govern. Els joves 
que han participat destaquen que manca un espai o equipament juvenil, 

equipament que ERC ha reclamat múltiples vegades en els darrers anys i que altres 
ajuntaments més petits tenen. El Pla no preveu mesures efectives per a fer viable 
l’emancipació dels joves a una edat adient i, a més, els Plans municipals no són 

objecte d’execució per part del govern. ERC s’abstindrà, i constata que la joventut 
és un autèntic punt negre de l’actual govern municipal. 

 
Toni Peñafiel (ICV-EUiA) lamenta que un Pla que es va exhaurir l’any 2010 no es 
revisi fins ara, manifestament tard. En matèria de joventut anem enrere, i un cop 

declarat inviable l’espai de Cal Berger no existeix cap projecte municipal d’espai o 
equipament juvenil. Tampoc no tenim a Vilafranca Oficina de Joventut de la 

Generalitat (l’alcalde matisa que n’hi ha des de fa dos mesos a la seu del Consell 
Comarcal). A parer de Peñafiel, el Pla és correcte, però el govern municipal no creu 
en les polítiques juvenils i no actua en la matèria, sinó que s’inhibeix. 

 
Josep Ramon (PP) anuncia que votarà a favor ja que el Pla és correcte. El problema 

és que després els Plans no s’executen, i es troba a faltar un estudi que estableixi 
quins recursos econòmics són necessaris i d’on sortiran. Sense recursos, el Pla serà 
paper mullat. 

 
Llorenç Casanova (CUP) felicita als tècnics que han elaborat el Pla, perquè aquest 

és realista i afina  molt. Hi ha hagut participació, i s’han recollit les diferents 
propostes plantejades. S’ha constatat durant el procés que manca un equipament 
per a joves a Vilafranca (11 anys sense tenir-ne), que la nova Ordenança de 

civisme és errònia perquè algunes conductes normals i acceptables a la via pública 
són contràries formalment a l’Ordenança, que tenim una taxa d’atur juvenil 

inacceptable del 40% a Vilafranca, que el 3,3% dels joves no tenen cap estudi, que 
hi ha dificultat d’accedir al crèdit per emancipar-se residencialment, etc. Cal revertir 
la frustració, i posar en pràctica polítiques juvenils dotades amb recursos adients. 

 
Francisco Romero (grup Socialista i govern) recorda que Vilafranca va ser un dels 

primers municipis amb Pla i regidoria de Joventut. El Pla és necessari, i requereix 
concrecions i actuacions posteriors. La situació és difícil per als joves, amb alt atur i 

problemes socials, i fa falta un treball transversal (es fa també política juvenil a 
través d’altres polítiques com formació, ocupació, habitatge, etc.). Agraeix la 
participació dels joves en el Pla,  i reclama destinació de recursos i que  les 

diferents polítiques municipals sectorials incorporin una mirada jove. 
 

L’alcalde Pere Regull afirma que cal implementar efectivament el Pla, i que no es 
treballa a favor dels joves només des de les polítiques específiques de joventut, 
sinó també des d’altres vessats com ocupació, esports, habitatge, etc. 
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L’equipament juvenil és important, però no és el més important. Regull es mostra 
optimista, i creu que quan l’economia remunti els joves seran els primers a trobar 

feina. 
 

MOCIÓ D’URGÈNCIA SOBRE PROPIETAT DE LES ESGLÉSIES DE SANT 
FRANCESC I DE SANT JOAN 

 
L’alcalde Pere Regull comenta que el grup de la CUP ha presentat avui mateix una 
moció, la qual afirma que l’església de Sant Francesc i la capella de Sant Joan de 

Vilafranca són de propietat de l’Ajuntament, i que l’Ajuntament hauria d’impugnar 
la inscripció de la capella de Sant Joan en el registre a nom de la Parròquia de 

Santa Maria, i inscriure a nom seu l’església de Sant Francesc. 
 
Regull diu que moció fa referència a suposats enganys i omissions que ell hauria 

comès al contestar preguntes sobre la matèria. Al respecte, Regull comenta que ell 
sempre ha acabat contestant totes les preguntes, i que si algun dia va dir que una 

església era propietat de l’església catòlica era perquè així s’havia comentat en 
alguna conversa seva amb el secretari de l’Ajuntament, i que tant l’un com l’altre 
estaven en aquesta creença de bona fe. Mai no ha existit engany. 

 
Tal com l’ha informat el secretari avui mateix, la qüestió de si les esglésies són de 

propietat de l’església catòlica o de l’Ajuntament és molt complexa i dubtosa, en 
termes tècnics, històrics i jurídics, ja que ens hem de remuntar a normes del segle 
XIX com les que regulaven la desamortització de béns eclesiàstics. Seria una 

temeritat aprovar una moció que planteja reclamar i negar propietats, sense un 
estudi rigorós previ. El govern municipal no pot acceptar la via d’urgència i 

l’ampliació de l’ordre del dia, ni pot compartir el fons de la moció. Regull ofereix, tal 
com ha proposat el secretari municipal, encarregar un estudi tècnic i jurídic 
especialitzat i extern sobre la matèria. L’informe haurà d’aclarir la situació i la 

propietat, i un cop estigui disponible es podran avaluar les accions que, en el seu 
cas, s’hagin d’emprendre.  

 
En nom del govern, Jordi Solà (grup Socialista) afirma que no tenim coneixements 
tècnics i que la moció no pot prosperar. Es podria entendre com un prec, el govern 

encarregaria l’estudi i després es decidiria. El mateix parer expressa Raimon Gusi 
(CiU), que afegeix que es va comentar que, d’acord amb la tradició, era convenient 

no presentar mocions en el darrer Ple del mandat, a punt de començar la campanya 
electoral. 
 

Llorenç Casanova (CUP) demana que s’aprovi la moció, refent el text de manera 
que quedi clar que s’encarregarà l’estudi. El govern s’oposa a aquesta petició, i 

després d’un debat Casanova accepta que parlem d’un prec. 
 

Per tant, es fa constar que el govern municipal es compromet a encarregar un 
estudi jurídic extern i especialitzat que analitzi amb rigor la propietat de les 
esglésies de Sant Francesc i de Sant Joan. Una vegada es disposi de l’estudi, els 

membres de la corporació en tindran coneixement, i es podran plantejar les accions 
i iniciatives que calguin, si escau. 

 
MOCIÓ D’URGÈNCIA DE REBUIG A L’ACORD TRANSATLÀNTIC DE LLIURE 
COMERÇ I INVERSIONS (TTIP) 
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Toni Peñafiel comenta que dijous de la setmana passada va presentar una moció 

per expressar el rebuig de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), atès que a 

parer seu facilita la privatització de serveis municipals com l’aigua, dificulta la 
contractació pública de l’Ajuntament sota criteris democràtics i atempta contra una 

de les fonts de llocs de treball al Penedès com és la indústria vitivinícola de qualitat. 
 
Demana que la moció sigui tractada i votada per la via d’urgència. Afirma que es va 

parlar de no presentar mocions electoralistes, però no de que no es podien 
presentar mocions. 

 
L’alcalde Pere Regull recorda la tradició de no tractar mocions en el darrer Ple de 
mandat, i afirma que aquesta a més s’ha presentat fora de termini quan el Ple ja 

s’havia convocat. Regull emplaça Peñafiel a presentar-la en un altre Ple, i en cas 
contrari el govern municipal s’oposarà a l’ampliació de l’ordre del dia. Toni Peñafiel 

retira finalment la moció per a presentar-la en un altre Ple. 
 
PRECS I PREGUNTES 

 
En aquest apartat de l’ordre del dia tenen lloc les intervencions següents, posant-se 

en relleu que les preguntes no contestades en aquesta sessió seran objecte de 
contestació per escrit. 
 

A) Pep Quelart (ERC) formula les qüestions següents: 

1) L’Alcalde de Barcelona Trias ha exigit a ADIF la reforma de l’estació de Sants i la 
urbanització de la plaça dels Països Catalans. A Vilafranca l’equip de govern paga 

amb els diners de tots els vilafranquins la urbanització de l’entorn del nou CAP. 

Prec: sol·licitem que l’Ajuntament insti la Generalitat a pagar-se la urbanització de 
l’entorn del nou CAP i amb els diners alliberats fem l’equipament juvenil. 

L’alcalde Pere Regull contesta que la Generalitat va fer palès que no hi havia 

previsions en el projecte ni recursos suficients per part seva. Per tant, encara que 
no ens agradi, el cert és que si volem que els usuaris del CAP puguin aparcar hem 
d’assumir el condicionament de l’espai. 

2) ESCAVI: Originàriament van proposar un centre universitari generador de 
coneixement. Ens temem que al final sigui una sucursal d’una universitat privada. 

Pregunta: pot assegurar que l’ESCAVI no degenerarà en una sucursal d’una 
universitat privada? 

L’alcalde Pere Regull contesta que la gestió la porta la Fundació, en la qual 

l’Ajuntament hi està representat minoritàriament. Explica que s’han fet contactes 
per establir possibles col·laboracions amb dues Universitats i amb  una entitat 

interprofessional. No hi ha res del cert ni lligat, però els contactes estan sent 
intensos amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Si les gestions fructifiquen, 

podrem tenir a Vilafranca un campus universitari, lligat a una Universitat pública 
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com la Rovira i Virgili. Seria molt positiu que Vilafranca disposés d’estudis 
universitaris, i si poden ser públics encara millor. 

 
3) Sobre un assumpte que hem preguntat moltes vegades en aquest Ple. Aquesta 

setmana s’ha publicat en un setmanari que en el marc del Consell de Salut 
s’informava que “la mitjana de targetes sanitàries per metge a Vilafranca és de més 

de 1.600, quan la mitjana de Catalunya just arriba a les 1.500.” Seguia publicant 
que segons havien pogut verificar “la mitjana real passa les 1.700 targetes. I el que 
és més greu, força metges estan per sobre d’aquesta mitjana, depassant de llarg 

els 1.800 i superant alguns d’ells les 2.000”. 

Prec: sol·licitem que l’Ajuntament enviï una carta oficial sol·licitant més 
professionals sanitaris pel CAP i en major mesura en obrir el segon CAP. 

L’alcalde Pere Regull contesta que l’Ajuntament no té competències en matèria 

sanitària, i que les xifres que aporta el setmanari són discutibles, i a més no s’han 
tingut en compte les actualitzacions. De tota manera, fins ara tenim un problema 
de manca d’espai en el CAP, i si la Generalitat nomenés nous professionals per a 

Vilafranca no hi hauria materialment lloc per a exercir la seva  comesa. 
Properament obrirà les portes el segon CAP i ja haurem corregit el problema 

d’espai. Per tant, ara sí que podrem reclamar a la Generalitat que nomenin els nous 
professionals que siguin necessaris fins arribar almenys a la mitjana catalana. Es 

pot enviar una carta, però és més efectiu insistir verbalment cada setmana davant 
dels responsables de la Generalitat. L’alcalde es compromet a portar a terme les 
gestions escrites i verbals adients. 

 
B) El mateix grup municipal d’ERC, a través del seu portaveu Pep Quelart, ha 

presentat les dues següents preguntes per escrit i amb antelació (dia 22/04/2015), 
a l’efecte de la seva contestació per part del govern municipal en aquesta sessió: 
 

4) L’ordenança de serveis funeraris estableix (art. 11.1) que les empreses 
funeràries han de comunicar els preus dels seus serveis abans que entrin en vigor. 

Que els preus són lliures, però han de ser equitatius i conformes amb la pompa 
decidida pels interessats. A l’apartat 2 diu que les ofertes han de contemplar un 
ventall ampli de prestacions i preus, per tal de garantir efectivament el dret 

d’elecció de les persones usuàries. 
 

La pregunta és: ¿Com l’equip de govern verifica les tarifes,  com valora si existeix 
un ventall ampli d’opcions de serveis, i com ho compara amb serveis funeraris de 
municipis anàlegs amb Vilafranca, a fi que siguin preus equitatius?  

 
Contesta Joan Manel Montfort que els preus legalment són lliures. L’Ajuntament 

exigeix que cada any es comuniquin les tarifes, i comprova si hi ha augments o 
rebaixes i quina és l’oferta de serveis. En casos de necessitat econòmica hi ha 
serveis gratuïts, es faciliten fins a 33 preus diferents de taüts, els preus es veuen 

condicionats per un IVA exagerat del 21% i estem en línia amb altres municipis de 
la comarca. Tanmateix, és cert que els preus són alts i han generat queixes; 

malgrat ser una activitat lliure, a Vilafranca només opera una empresa, i des del 
govern municipal s’estudien mesures per tal que si hi ha altres empreses funeràries 
que es volen instal·lar a Vilafranca puguin fer-ho. 
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5) Segons resulta de la mateixa ordenança de serveis funeraris (disposició 

transitòria), l’antiga empresa del Sr. Trius, que aleshores era la  concessionària del 
servei públic monopolitzat de pompes fúnebres, tenia adjudicada la concessió dels 

serveis del cementiri, a canvi d’una contraprestació dinerària i de la recaptació de 
determinades taxes municipals de l’ordenança del cementiri.  

 
La pregunta és: ¿Com ha quedat la relació de gestió del cementiri amb l’empresa 
Àltima, tenint en compte que és una empresa privada, sense concessió pública dels 

serveis funeraris, i titular d’un dret de superfície per explotar el tanatori durant 99 
anys?  

 
Joan Manel Montfort afirma que el model actual el va aprovar el Ple en el mes de 

setembre de 2012, Ple en el qual es va acordar eixugar el deute històric amb la 
concessionària. Actualment, la conservació i consergeria del cementiri la porta a 
terme l’Ajuntament. L’empresa privada presta serveis com inhumacions i 

exhumacions a canvi de preus determinats, que es corresponen amb les tarifes a 
càrrec de les persones usuàries previstes en l’Ordenança fiscal que regula la taxa 

de cementiri. La part de la taxa destinada a conservació del cementiri la fa seva 
l’Ajuntament, ja que aquest és responsable de la conservació. 
 

C) El grup d’ICV-EUiA, a través de Toni Peñafiel, planteja les qüestions següents: 
 

6) Darrerament es detecten incidents en el servei de llum (electricitat) que presta 
Endesa (mal servei i aturades) i pregunta què ha fet l’Ajuntament al respecte. 
 

7) En el darrer Ple es van de denunciar noves anomalies en el servei de bus 
interurbà que presta l’empresa Monbus. Darrerament un bus va ser robat, i demana 

que l’Ajuntament exigeixi a l’empresa que els busos siguin custodiats en lloc tancat, 
com ja succeeix per exemple a Igualada. 
 

8) Peñafiel planteja novament que l’Ajuntament demani a la Generalitat la 
senyalització, a les parades de bus adients de Barcelona, de la línia de bus 

interurbà nocturn que va cap a Vilafranca. 
 
D) Llorenç Casanova (CUP) planteja: 

 
9) L’alcalde ha parlat de les perspectives d’estudis universitaris a Vilafranca, a 

l’antiga Enològica. Avui s’ha fet referència a contactes amb el rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, contactes que ja van tenir lloc fa anys. Pregunta quants 
dinars porta ja fets l’alcalde amb el rector d’aquesta Universitat. 

 
L’alcalde Pere Regull contesta que és normal que es parli amb el rector de la Rovira 

i Virgili. Els contactes es van iniciar fa anys, i és lògic que els processos durin 
temps. Portem molts segles sense Universitat a Vilafranca, i l’important és que el 
procés acabi satisfactòriament, encara que no sigui d’una manera immediata. 

 
E) Xavier Navarro (CUP) formula les qüestions següents: 

 
10) Demana tenir accés a les actes de la Fundació Pinnae, i als comptes de 2013 i 

de 2014 d’aquesta Fundació. 
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11) S’interessa pels criteris de selecció de projectes continguts en les bases per 

atorgar subvencions a entitats de la Vila per a rehabilitar o condicionar locals 
socials, i pregunta si l’exclusió d’obres iniciades el 2014 respon a algun criteri 

objectiu, i si es pretén excloure alguna entitat en particular. 
 

12) Demana que es faci una petita inversió de condicionament d’aquest saló de 
sessions, per tal que els regidors i regidores puguin fer la seva tasca sense luxes, 
però dignament. 

 
13) Demana que es revisin els retrats de vilafranquins il·lustres penjats en el saló 

de sessions. Potser hi ha algun personatge que no mereix ser-hi, com per exemple 
un alcalde de l’època de la dictadura de Primo de Rivera. 
 

 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 
 
El secretari,                                                Vist i plau 

         L'alcalde, 
 

 
 
 

    Francesc Giralt i Fernàndez                         Pere Regull i Riba 
 


