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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 08/2013 
Caràcter: ordinari 
Data: 24 de setembre de 2013 
Horari: de 20:04 hores a 23:43 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  
- Josep Maria Martí i Ràfols  
- Joan Manel Montfort i Guasch  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Pep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas 
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Jordi Solà i Sebastià  
- Joan Tarrida i Busquet  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i Garcia  
- 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 a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària 
ordinària de data 23 de juliol de 2013. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana que es matisi el resum de la seva intervenció 
en la moció referida a la circumscripció electoral de la Vegueria Penedès, deixant 
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clar que el seu grup aposta per un sistema electoral que respecti el pluralisme. 
S’indicaria en l’acta: “Bernat Villarroya (ICV-EUiA) celebra que la Plataforma per la 
Vegueria torni a la lluita, després de dos anys de govern de CiU en què malgrat no 
aconseguir-se els objectius va optar pel silenci. ICV dóna suport a la moció en el 
benentès que les lleis electorals es poden fer de moltes maneres. El seu grup 
defensa que a Catalunya s’opti per respectar el pluralisme i no per primar el 
bipartidisme”. 
 
L’alcalde accepta la petició, i l’acta amb aquest matís resta aprovada per 
assentiment. 
 
I. CONCESSIÓ ZONA DE PRÀCTIQUES I EXÀMENS DE CONDUCCIÓ 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que el ple municipal, per acord de 14 de juny de 1982, va adjudicar a la 
Federació Provincial d’Autoescoles de Barcelona el concurs convocat per a 
l’adjudicació de la concessió administrativa de terrenys de domini públic situats a la 
zona esportiva municipal, amb destinació a classes pràctiques de conducció i 
maniobres i a la construcció d’una edificació, una part de la qual havia d’emprar-se 
com a aula per a exàmens teòrics de conducció. 
 
Atès que l’acord plenari d’adjudicació va ser modificat per acords plenaris posteriors 
de 7 de maig de 1993 i de 18 de maig de 2004, i que la concessió ha restat 
extingida per finalització del termini de establert, amb la reversió de tots els béns a 
favor del municipi. 
 
Atès que s’estima convenient que Vilafranca continuï gaudint, com fins ara, d’una 
zona específica per a la realització de classes pràctiques de conducció de vehicles, 
en un terreny urbanitzat de 7.370 m2 d’extensió, i en un altre no urbanitzat de 
1.108 m2, situats a la zona esportiva municipal, així com d’una aula dedicada a 
exàmens teòrics de conducció situada també a la zona esportiva, dins d’un edifici 
de titularitat municipal que actualment es dedica a més a usos de bar restaurant. 
 
Atès que es planteja realitzar una licitació, per procediment obert i amb la selecció 
de l’oferta més avantatjosa, per adjudicar una nova concessió administrativa 
demanial sobre els elements descrits (terrenys de 7.370 m2 i de 1.108 m2 i aula 
per a exàmens teòrics dins d’un edifici existent), pel termini de 25 anys, amb un 
cànon mínim a favor de l’Ajuntament i el deure de la persona adjudicatària de 
finançar parcialment les obres d’ampliació del bar restaurant existent a l’edifici. Es 
tracta de formalitzar una concessió per a l’ús privatiu temporal de béns de domini 
públic, d’acord amb l’article 218.4 del Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya i amb l’article 57 i següent del Reglament del patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 
 
Atès que es pretén que les persones de Vilafranca i del Penedès que han 
d’examinar-se en els vessants teòric i pràctic per a l’obtenció dels diferents 
permisos de conducció ho puguin fer a Vilafranca del Penedès. 
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Atès que d’acord amb l’article 66 del Reglament de patrimoni, i amb la disposició 
addicional 2ª del text refós de la Llei de contractes del sector públic, l’òrgan de 
contractació és el ple municipal.  
 
Atès que s’ha elaborat el plec de clàusules administratives i de prescripcions 
tècniques que han de regir la concessió, i vist l’informe jurídic emès, s’ACORDA: 
 
1. Aprovar l’expedient per a l’adjudicació, per procediment obert i mitjançant la 
selecció de l’oferta més avantatjosa, de la concessió demanial d’un espai de terreny 
i d’una part d’edificació, a la zona esportiva municipal de Vilafranca del Penedès, 
per al desenvolupament de l’activitat reglada de pràctiques i exàmens de 
conducció. S’aprova particularment el plec de clàusules administratives i de 
prescripcions tècniques que han de regir la concessió. 
 
2. Es publicaran anuncis d’exposició pública del plec de clàusules i de prescripcions i 
de l’anunci de licitació en el BOP i en el perfil de contractant de l’Ajuntament. Es 
disposa l’obertura del procediment de contractació. 
 
3. L’òrgan de contractació que ha de portar a terme l’adjudicació és el ple 
municipal, sens perjudici de la delegació que per a actes posteriors preveu la 
clàusula 4 del plec, la qual delegació s’aprova. 
 
L’anterior acord s’ha pres amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponent 
aquestes al grup de la CUP. 
 
Joan Manel Montfort (equip de govern) afirma que la vigència de la concessió es va 
acabar, i que es tracta d’atorgar-ne una altra de forma transparent, per 
procediment obert. La voluntat és que Vilafranca continuï tenint aquest servei, de 
manera que els vilafranquins i penedesencs puguin fer les pràctiques de conducció i 
els exàmens a Vilafranca, sense desplaçaments llunyans. Es preveu en l’expedient  
una concessió a 25 anys, amb un cànon anual mínim de 1.000 euros i una 
contribució mínima de 100.000 euros per a finançar les obres de rehabilitació de 
l’edifici que acull el bar restaurant de la zona esportiva, el qual necessita reformes 
evidents amb vista a la seva nova licitació i adequat funcionament. 
 
Pep Quelart (ERC) opina que és important i interessant disposar d’instal�lacions 
d’aquesta mena que evitin desplaçaments de les persones a altres ciutats per a fer 
pràctiques o examinar-se de conducció. Votarà per tant a favor, però lamenta que 
se sotmeti al ple ara l’assumpte, quan la concessió va finalitzar ja fa mesos. Sembla 
que sovint l’Ajuntament confegeix els expedients de contractació fora de termini, i 
amb dubtes que provoquen situacions no desitjables (concursos com el del 
transport urbà deserts, necessitat de pròrrogues d’urgència, augment de preus, 
etc.). Caldria fer les coses a temps i correctament. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la proposta, la qual garanteix la continuació del 
servei i el finançament per al bar de la zona esportiva. A més, sembla que ja s’ha 
parlat amb les autoescoles i que aquestes estan disposades a optar a la concessió 
en aquestes condicions, sempre respectant la lliure concurrència. 
 
Llorenç  Casanova (CUP) anuncia que el seu grup s’abstindrà perquè no se li han 
enviat els plecs que regulen la concessió, i demana que es trameti sempre a tots 
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els grups la informació dels expedients que se sotmeten al ple. Quant al fons, 
sembla correcte, i diu que aquí es prenen mesures positives (25 anys de durada, 
aportació de finançament pels privats i procediment obert amb lliure concurrència), 
contràriament amb el que s’ha fet amb la Fundació del Vi o ESCAVI (50 anys de 
durada, cessió gratuïta i adjudicació directa). 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que no té res a veure la situació de l’ESCAVI amb la de 
les pràctiques de conducció. En el cas de la Fundació l’Ajuntament és fundador i 
aporta la concessió d’ús a la dotació inicial; seria absurd que l’Ajuntament fes una 
convocatòria perquè tothom pogués accedir a emprar l’antic INCAVI per a portar-hi 
a terme qualsevol mena d’activitats, que potser no serien interessants per a 
l’Ajuntament ni per a Vilafranca. 
 
Joan Manel Montfort manifesta que els expedients de contractació es miren de fer 
correctament. Ara bé, les condicions econòmiques s’ajusten al màxim per a garantir 
els interessos públics, i el risc que la convocatòria quedi deserta no es pot descartar 
del tot. 
 
II. TRASPÀS TRAM DE CARRETERA SANT JAUME 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
Atès que per facilitar les intervencions de Serveis Urbans i Mobilitat, interessa el 
traspàs per part de la Generalitat de Catalunya del tram de carretera de Sant 
Jaume dels Domenys (B-212), des de la rotonda de la cruïlla de l’av. de Tarragona / 
ctra. Sant Jaume (pk 0,000) fins al final del polígon Domenys I (pk 0,540). 
Per tant s’ACORDA:  
Sol�licitar a la Generalitat de Catalunya – Direcció General de Carreteres el traspàs 
a favor del municipi del tram de domini públic de la travessera en sòl urbà de la 
carretera següent: 
-Carretera Sant Jaume dels Domenys (B-212), des de la rotonda de la cruïlla de 
l’Av. de Tarragona / Ctra. Sant Jaume dels Domenys (pk 0,000) fins al final del 
polígon Domenys I (pk 0,540). 
Facultar l’alcaldia per tal que, de prosperar la present petició, signi les adients actes 
de cessió. 
 
L’anterior acord s’ha pres amb 19 vots a favor i 2 abstencions (CUP). 
 
Es tracta aquest dictamen conjuntament amb el següent de l’ordre del dia. 
 
Joan Manel Montfort (CiU i equip de govern) defensa la bondat de demanar la 
cessió d’aquests trams de carreteres, integrades ja de fet en el nucli urbà. 
D’aquesta manera, l’Ajuntament podrà intervenir-hi lliurement quan sigui necessari 
(passos de vianants, aparcaments, semàfors, senyals de trànsit, etc.), sense 
permisos ni condicionaments d’altres Administracions. 
 
Pep Quelart (ERC) es mostra conforme amb la cessió, que permetrà intervencions i 
potser acabarà resolent el problema dels accessos al centre Ricard Fortuny. Ara bé, 
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el govern municipal hauria de negociar millor, perquè s’hauria de pactar que ens 
facin la cessió però ja amb el vial reformat i en bon estat, de manera que no 
necessàriament hàgim de començar immediatament a fer-hi obres. També Bernat 
Villarroya (ICV-EUiA) i Josep Ramon (PP) manifesten la seva conformitat, però 
reclamen que els trams siguin lliurats prèviament condicionats per la Generalitat. 
 
Llorenç Casanova (CUP) anuncia l’abstenció del seu grup, tenint en compte també 
que caldria que la Generalitat fes una inversió prèvia de condicionament o que 
compensés econòmicament l’Ajuntament. L’acord, si s’adopta en aquests termes, 
exoneraria la Generalitat de responsabilitats quant a les deficiències actuals per 
manca de condicionament. 
 
Joan Manel Montfort afirma que l’estat dels trams que ens ocupen tampoc no és del 
tot deficient. En una època de crisi com l’actual, demanar la reparació prèvia dels 
trams seria una petició que la Generalitat no acceptaria. L’assumpte s’eternitzaria i 
mentrestant el problema subsistiria i no tirarien endavant les actuacions urbanes 
necessàries. 
 
III. TRASPÀS TRAM DE CARRETERA C-244 
 
Es presenta el dictamen següent: 
 
Atès que ja està en funcionament la nova variant de la carretera C15 i per tal de 
facilitar les intervencions de Serveis Urbans i Mobilitat, interessa el traspàs per part 
de la Generalitat de Catalunya del tram de l’antiga C-244 (Igualada / Santa Clara / 
Av. Barcelona / Santa Digna / Av. Vilanova). 
Per tant s’ACORDA:  
Sol�licitar a la Generalitat de Catalunya – Direcció General de Carreteres el traspàs 
a favor del municipi dels trams de domini públic de les travesseres en sòl urbà de la 
carretera següent: 
-Carretera C-244 entre el PK 35+000 (amb la rotonda inclosa) i el PK 37+270. 
Facultar l’alcaldia per tal que, de prosperar la present petició, signi les adients actes 
de cessió. 
 
L’anterior acord s’ha pres amb 19 vots a favor i 2 abstencions (CUP). 
 
IV. TEXT REFÓS POUM SISTEMES (ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS) 
 
El text que se sotmet al ple és el següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 2012,  va 
aprovar provisionalment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona i publicat en el DOGC de 26 de gener de 2004, referida a 
determinats ajustos en els sistemes urbanístics (espais lliures, equipaments i 
comunicacions), redactada d’acord amb allò regulat en l’article 96 del text refós de 
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la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i articles 117 i 118 del 
Reglament d’aquesta mateixa Llei (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar en data 22 de 
juliol de 2013: 

Emetre informe favorable d’aquesta modificació puntual del POUM, exclusivament pel 
que fa als aspectes relatius als espais lliures i equipaments esportius, condicionat a la 
presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional 
i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions resumides a continuació: 

- Suprimir de la nova regulació proposada per a la clau 5/n-11, l’admissió 
expressa del règim de titularitat privada amb caràcter indefinit per a aquests 
sòls. 

- Corregir alguna dada gràfica detectada en la documentació. 

- Garantir l’accessibilitat mitjançant vial públic dels blocs d’habitatges existents a 
l’illa dels antics habitatges de l’Espirall. 

- Completar en la memòria del document la justificació de la millora funcional 
que suposa la previsió de compensar la superfície d’espai lliure que es 
deslocalitza de la zona esportiva, en altres àmbits del municipi. 

- Completar el document amb la documentació acreditativa de la titularitat del 
sòl inclòs en l’àmbit de l’actuació. 

 

Atès que s’ha elaborat el Text refós a què es refereix la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, que incorpora totes les prescripcions de l’acord de data 22 de juliol de 
2013, referents als aspectes relatius als espais lliures i equipaments esportius de la 
modificació puntual del POUM sobre determinats ajustos en els sistemes urbanístics 
(espais lliures, equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès , i que es 
justifiquen em l’apartat 1 del document de modificació. 

Atès que aquestes modificacions introduïdes en el present Text refós son de poca 
entitat i no representen canvis substancials en relació al document aprovat 
provisionalment, 

S’ACORDA: 

PRIMER. Verificar, i aprovar si fos menester, el Text refós relatiu exclusivament als 
aspectes dels espais lliures i equipaments esportius de la modificació puntal del 
POUM, referida a determinats ajustos en els sistemes urbanístics, (espais lliures, 
equipaments i comunicacions) de Vilafranca del Penedès , de Vilafranca del Penedès 

SEGON. L’aprovació definitiva del Text referit a espais lliures i equipaments és 
competència del conseller de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 98 de la 
Llei d’urbanisme, previ informe de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, pel fet 
que s’aproven alteracions d’espais lliures, zones verdes i equipaments esportius.  

 

L’acord anterior s’ha adoptat amb 17 vots a favor (grups de CiU, Socialista i PP), 1 
en contra (ERC) i 3 abstencions (CUP i ICV-EUiA). 

Josep Maria Martí (regidor d’Urbanisme) afirma que la Generalitat ja ha aprovat 
definitivament la part de l’expedient de modificació del POUM que no afecta a 
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espais lliures i equipaments esportius, la qual cosa és positiva.  Quant a la part o 
separata d’espais lliures i equipaments esportius (bàsicament zona esportiva) s’ha 
informat favorablement, però amb el deure de corregir aspectes puntuals: regulació 
de la clau 5/n-11 de manera que la propietat del sòl per equipaments no pugui ser 
privada per temps indefinit, dades gràfiques, ampliació de la memòria,  accés als 
habitatges de l’Espirall des  de vial públic, etc. També es tracta de garantir, per 
seguretat, que cadascuna de les dues parts de l’expedient sigui independent, de 
manera que les mateixes qüestions no es prevegin en totes dues, amb possibles 
confusions. 

Pep Quelart (ERC) afirma que el seu grup mantindrà el vot negatiu expressat en 
ocasions anteriors, respecte d’un expedient que ha estat trossejat i s’ha hagut de 
modificar i de votar diverses vegades. Es pretenia canviar espais lliures per sols no 
aptes a la muntanya de Sant Jaume, qualificar una plaça com equipament, etc. 
Algunes anomalies s’han rectificat a instàncies d’ERC, en algunes ocasions per 
l’Ajuntament i en altres per la Generalitat. A més, és curiós el llenguatge emprat 
per la Generalitat: s’informa favorablement, però sempre i quan canviem un munt 
considerable de previsions. 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia que s’abstindrà. La idea general de la 
modificació és compartida per ICV-EUiA, però es van detectar errades com 
qualificacions d’equipament privat incorrectes, tot i que es van corregir després de 
les al�legacions del seu grup. El cert és que tenen llocs diferents canvis i noves 
aprovacions que no s’han explicat i aclarit del tot, i la prudència aconsella 
l’abstenció en la votació. 

Josep Ramon (PP) afirma que votarà a favor. Es tracta d’evitar expropiacions 
insostenibles econòmicament derivades d’un  sobredimensionament en el POUM de 
la zona esportiva. Espera que aquesta ja sigui la darrera aprovació necessària. 

Llorenç Casanova (CUP) anuncia que s’abstindrà, com ho ha fet en les diferents 
votacions d’aquest assumpte, en tractar-se de qüestions fonamentalment 
tècniques. 

L’alcalde Pere Regull afirma que les aprovacions o informes favorables que es 
condicionen a certs canvis o condicions són habituals en el terreny administratiu. 
L’Ajuntament mateix atorga les llicències urbanístiques o d’activitats condicionades 
a certs canvis o condicionaments. 

 
V. PLANS D’ACTUACIÓ EMERGÈNCIES 
 
Se sotmet a la consideració del ple el dictamen següent: 
 
Atès que d’acord amb l’article 18.4 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya les corporacions municipals en el territori de les quals s’apliquen 
els plans especials són obligades a incorporar en llurs plans d’actuació municipal les 
previsions derivades del pla especial en allò que els afecti. 
 
Atès que Vilafranca presenta un risc alt de patir inundacions donat que el municipi 
es troba situat dins l’àrea de la conca fluvial del riu FOIX (312 KM²) i és travessat 
per un dels seus tres afluents més importants: la riera de Llitrà. Segons el pla 
especial  d’emergència per inundacions  de Catalunya , el municipi de Vilafranca del 
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Penedès té un nivell de risc d’inundacions alt i per tant està obligat a redactar el pla 
d’actuació Municipal per inundacions. 
 
Atès que d’acord amb el pla especial d’emergències per accidents en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya el municipi té un risc 
alt en el transport de mercaderies perilloses, l’autopista A-7 (E-15) té una afectació 
de nivell molt important (TMP de més de 150 camions/dia) i pel que fa al transport 
ferroviari, el tram Martorell - Tarragona té una afectació de nivell molt important 
(TMP de més de 380.000 Tn/any). el municipi de Vilafranca del Penedès està 
obligat a redactar el Pla d’actuació Municipal per risc en el transport de mercaderies 
perilloses per carretera i ferrocarril de Vilafranca del Penedès. 
 
Atès que Vilafranca del Penedès té un número d’habitants superior a 20.000 d’acord 
amb el Pla Especial d’Emergències per Nevades a Catalunya, el municipi està 
obligat a redactar d’un Pla d’actuació Municipal per risc de nevades a Vilafranca del 
Penedès (NEUCAT). 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès cal que es doti obligatòriament 
dels esmentats plans d’actuació municipal tal com disposa l’article 18.4 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i que aquestos s’han 
d’aprovar i homologar pel mateix procediment que els plans bàsics d’emergència 
municipal.   
 
Atès que d’acord amb l’ article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció 
civil de Catalunya els plans seran aprovats pels plens de les corporacions 
municipals respectives, amb la informació pública. 
 
Atès que s’han redactat els esmentats Plans d’Actuació Municipal atenent les 
disposicions del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova  l’estructura del 
contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals. 
 
Atès que en la Junta de Govern Local del 22 de juliol de 2013 es van aprovar 
inicialment el Pla d’Actuació Municipal per risc d’inundacions a Vilafranca del 
Penedès (INUNCAT), el Pla d’Actuació Municipal per risc en el transport de 
mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Vilafranca del Penedès 
(TRANSCAT) i el Pla d’actuació Municipal per risc de nevades a Vilafranca del 
Penedès (NEUCAT) a fi i efecte que es procedís al tràmit d’informació pública i 
informe previs de comissió establerts legalment. 
 
Atès que a l’esmentada Junta de Govern Local es va aprovar sotmetre a informació 
pública els esmentats Plans, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província, en un dels diaris locals, així com en el tauler d’edictes de la 
Corporació i en la pàgina web municipal www.vilafranca.cat, als efectes que els 
possibles interessats poguessin presentar les reclamacions o al�legacions que 
estimessin oportunes, pel termini de 20 dies, comptador des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci al darrer diari oficial, en compliment del que disposen els 
articles 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i 52 
de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya per a la seva posterior aprovació pel Ple 
Municipal. 
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Atès que s’ha publicat l’anunci de l’acord en tots els mitjans esmentats. 
 
Atès que el dia 6 d’agost de 2013 es va publicar l’anunci d’ aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província, donant inici al termini de 20 dies per presentar les 
al�legacions o reclamacions que els interessats estimessin oportunes. 
 
Atès que ha transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi presentat cap 
al�legació o reclamació 
 
Atès que la competència per a aprovar el Pla d’Actuació Municipal per risc 
d’inundacions a Vilafranca del Penedès (INUNCAT), el Pla d’Actuació Municipal per 
risc en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Vilafranca 
del Penedès (TRANSCAT) i el Pla d’actuació Municipal per risc de nevades a 
Vilafranca del Penedès (NEUCAT) correspon al Ple de l’Ajuntament d’acord amb el 
redactat de l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, s' 
 
ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament el Pla d’Actuació Municipal per risc d’inundacions a 
Vilafranca del Penedès (INUNCAT), el Pla d’Actuació Municipal per risc en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril de Vilafranca del 
Penedès (TRANSCAT) i el Pla d’actuació Municipal per risc de nevades a Vilafranca 
del Penedès (NEUCAT). 
 
2. Trametre els presents Plans a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya als 
efectes disposats a  l’article 17.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil 
de Catalunya i al Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova  l’estructura 
del contingut per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil 
municipals. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (CiU, Socialista, PP i ERC) i 3 
abstencions (CUP i ICV-EUiA). 
 
Joan Manel Montfort (regidor de Seguretat i equip de govern) recorda que la Llei 
exigeix disposar d’aquests plans (neu, inundacions i transport de mercaderies 
perilloses). Es van elaborar, s’han sotmès a informació pública sense que existeixin 
al�legacions i ara es tracta d’aprovar-los definitivament. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que es tracta de plans importants, i que els votarà a favor 
donant un vot de confiança al govern, perquè són molt voluminosos i els ha rebut 
fa una setmana, sense temps d’estudiar-los suficientment. Sobta que fins ara no 
disposéssim d’aquests plans. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que en casos així quan es porta a terme 
l’aprovació inicial ja s’haurien de lliurar els plans als grups municipals, als efectes 
d’examen, al�legacions i postura final en el ple. Són plans necessaris, però encara 
ho és més tenir realment els recursos necessaris per a posar-los en marxa si 
calgués, i en aquest sentit l’exemple del malmès parc de Bombers no és gaire 
esperançador. Villarroya demana que es puguin votar els tres plans per separat, i 
anuncia que està d’acord amb els plans que atenen situacions de la natura 
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(inundacions i neu). Quant al pla sobre mercaderies perilloses, el pla se centra en el 
transport per carretera, però no presta l’atenció suficient al transport de 
mercaderies perilloses amb tren i pel centre de la vila. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable als plans, i afirma que són necessaris 
mitjans econòmics per tal que puguin ser efectius. 
 
Xavier Navarro (CUP) també defensa que s’hagués hagut de trametre els plans als 
grups amb antelació adient per al seu estudi. La CUP també està preocupada pel 
trànsit pel nucli urbà de mercaderies molt perilloses, mitjançant els trens de 
mercaderies. 
 
Joan Manel Montfort contesta que els plans s’han penjat al web municipal, i es va 
oferir la possibilitat d’ampliar la informació. Quant a les mercaderies perilloses, cal 
recordar que els plans han estat homologats per la Generalitat. L’Ajuntament té 
competències limitades en la matèria, i cal entendre que es dóna compliment a la 
normativa general aplicable sobre matèries perilloses. De tota manera, es revisarà 
l’assumpte de les mercaderies transportades per tren, i s’oferirà tota la informació 
que calgui als grups municipals. 
 
VI. CONVENI INTEGRACIÓ TARIFÀRIA TRANSPORT PÚBLIC 
 
La proposta dictaminada que es formula al ple és la següent: 
 
Atès que en el Ple Municipal celebrat el dia 20 de febrer de 2007 es va adoptar, 
entre altres, l’acord següent: “Adherir-se el municipi de Vilafranca del Penedès al 
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità i facultar l’alcalde 
per a signar el conveni d’adhesió segons el text incorporat a l’expedient, tot 
completant-lo amb les dades necessàries.” 

 

Atès que l’esmentat conveni d’adhesió dels serveis urbans de la ciutat de Vilafranca 
del Penedès al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità va 
subscriure’s el 17 de desembre de 2007. 

 
Atès que l’ATM ha projectat la implementació de un nou sistema tecnològic, tarifari 
i de gestió (“projecte T-Mobilitat”) amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies 
i incrementar la utilització del transport públic.  
 
A aquests efectes, en sessió de data 13 de juliol de 2012, el Consell d’Administració 
de l’ATM va adopta, entre altres, els següent acord: “ APROVAR el projecte T-
Mobilitat per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.” 
 
Atès que es considera indispensable que l’ATM, les Administracions titulars i els 
operadors, estableixin determinats pactes per a la implantació del projecte T-
Mobilitat.  
 
Atès que, a aquests efectes,  l’Autoritat del Transport Metropolità ha convocat al 
representant de L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’acte de signatura de la 
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totalitat de les addendes dels convenis d’integració tarifària que es formalitzaran el 
proper dia 20 de setembre. 
 

Atès l’informe tècnic del cap de Serveis Urbans i Mobilitat, s’ 

ACORDA: 

1.-Adherir-se l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’ addenda dels convenis 
d’integració tarifària que es formalitzarà el proper dia 20 de setembre. 

2.- Facultar  al tinent d’alcalde coordinador de l’àrea de Serveis Urbans i Seguretat 
Ciutadana, Joan Manel Montfort i Guasch, per a signar el document d’adhesió a 
aquesta addenda. 
3.-Publicar la subscripció en el portal web municipal. 

4.- Ratificar el present acord en el proper Ple Municipal. 

 

L’anterior dictamen ha estat aprovat amb 18 vots a favor (grups de CiU, Socialista, 
PP i ERC) i tres abstencions (CUP i ICV-EUiA). 

 

Joan Manel Montfort (equip de govern) afirma que la signatura d’aquest annex o 
addenda al conveni vigent s’ha plantejat a tots els municipis afectats. El conveni 
comportarà canvis tecnològics i millores per als usuaris: descomptes per ús, 
pagament de preu més ajustat al recorregut real, prepagament o postpagament per 
internet o mòbil, xip electrònic, etc. 

 

Pep Quelart (ERC) pregunta si s’ha signat ja el conveni (J.M. Montfort contesta que 
sí, divendres passat), ja que la còpia que ell té és un esborrany incomplet. ERC 
aposta per la millora del transport públic, i perquè Vilafranca estigui integrada en el 
sistema tarifari general, incloent en la integració el bus urbà. 

 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que cal donar suport a les millores 
tecnològiques, però sobretot plantejar els grans problemes de transport públic que 
pateix Vilafranca: rodalies de tren amb un estiu pèssim i minva de la qualitat, bus 
cap a Barcelona deficient i amb mal funcionament a principis de curs, etc. 
L’Ajuntament és còmplice de l’empresa que gestiona el bus perquè no emprèn cap 
mena d’actuació. No només això, sinó que ara que el concurs de transport urbà ha 
quedat desert es prorroga el contracte per part del govern amb la mateixa empresa 
que no instal�la tacògrafs i que pot fer trampes quant als horaris dels treballadors i 
els recorreguts. L’Ajuntament no fa allò que ha de fer en defensa d’un transport 
públic de qualitat, i a més la Generalitat empitjora en aquets darrers anys la 
situació amb increments excessius dels preus. 

 

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, perquè es tracta d’implementar 
millores tecnològiques amb beneficis per als usuaris. 
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Xavier Navarro (CUP) destaca que el transport públic a Vilafranca és 
tercermundista, i són necessàries inversions. Introduir un xip més o menys no és 
molt significatiu, i no s’ha donat informació de quines són les possibles millores 
reals per als usuaris. 

 

VII. FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL VI I EL CAVA. RESOLUCIÓ DE RECURS 

 

Se sotmet al ple el dictamen següent: 

 

Vist el recurs potestatiu de reposició presentat el dia 17 de juliol de 2013 per 
Llorenç Casanova i Fernàndez, en representació de la formació política CUP i en la 
representació que afirma tenir de la Plataforma “Recuperem l’INCAVI per 
Vilafranca”, contra l’acord del ple municipal de 21 de maig de 2013 (publicat el 
17/06/2013), d’aprovació definitiva de la constitució d’una nova fundació 
denominada Fundació Universitària del Vi i el Cava, dels seus estatuts i de la 
concessió d’ús per 50 anys de l’edifici de l’antic INCAVI a favor de la nova entitat, i 
 
Atès que el recurs ha estat presentat per persona legitimada legalment (regidor que 
va votar en contra de l’acord impugnat), i dins del termini legal d’un mes, 
corresponent la resolució del recurs al ple municipal. 
 
Atès que el debat sobre la conveniència de crear la nova fundació, dotant-la de la 
concessió de l’edifici necessari, per tal de tirar endavant el projecte ESCAVI BS, ja 
va tenir lloc en termes polítics en el decurs dels plens municipals de 19 de març i 
21 de maig de 2013, essent possiblement innecessària la seva reiteració. 
 
Atès que el recurs de reposició presentat es fonamenta en tres motius: 
 
1) S’al�lega en primer lloc una presumpta infracció del deure consistent en què 
l’aportació de les persones privades a la dotació inicial de la fundació sigui almenys 
del 10 per 100. S’afirma que des de l’Ajuntament s’han realitzat tres valoracions 
diferents de la concessió atorgada a la fundació sobre l’edifici del carrer d’Amàlia 
Soler núm. 27, amb variacions de la valoració que pretenien només justificar que la 
participació privada arribava al mínim exigit pel Protectorat del 10%. Segons el 
recurs la valoració hauria de ser superior (4.905.600 euros com calculen els serveis 
tècnics d’urbanisme per a un lloguer a 50 anys), no s’ha modificat la valoració quan 
a darrera hora s’han exclòs de la concessió unes parts de l’edifici i, en definitiva, 
seria necessària una nova valoració objectiva, correcta i independent de la 
concessió. 
 
L’al�legació ha de ser desestimada, ja que: 
 
a) No podria ser mai acceptable una valoració de 4.905.600 euros partint de la 
base del valor de mercat en lloguer d’un edifici equivalent durant 50 anys. Com la 
mateixa valoració econòmica ja adverteix, una concessió d’ús de caràcter temporal 
mai no pot tenir un  valor econòmic superior al preu de la finca si fos objecte de 
transmissió de la propietat plena. 
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b) Si es tingués en compte la petita reducció de l’àmbit físic de la concessió, 
finalment acordada, lògicament el valor de la concessió es reduiria una mica, amb 
la qual cosa la participació percentual de les persones privades fundadores no 
minvaria, sinó que pel contrari augmentaria. 

 
c) Els informes tècnics de valoració municipal són amplis, solvents i raonats, i 
expliquen les raons i els termes dels diferents ajustos en la valoració. Cal tenir 
present que l’Ajuntament manté la propietat de l’edifici, i la voluntat existent és 
que la nova fundació el pugui usar durant 50 anys per a les finalitats previstes. Des 
d’aquesta perspectiva, la valoració exacta de l’edifici té una importància relativa, 
però de tota manera l’Ajuntament ha de fer costat i fa costat a les valoracions 
realitzades pels seus serveis tècnics d’urbanisme, perquè aquestes valoracions són 
acurades, lògiques i argumentades. 

 
2) S’al�lega en segon lloc que el projecte de viabilitat econòmica de la fundació a 
dos anys, legalment inexcusable d’acord amb el Codi civil de Catalunya, resulta 
insuficient i inconsistent.  

 
Al respecte, és criteri de l’equip de govern que el projecte, elaborat per la persona 
per ell encarregada de fer-ho, Xosé Carlos Fernández, és suficient, raonable i 
justifica la viabilitat econòmica de la fundació. 

 
3) En tercer lloc, s’al�lega presumpta nul�litat de l’acord d’atorgament de la 
concessió sobre l’edifici del carrer d’Amàlia Soler núm. 27 de la fundació, no 
solament per haver-se atorgat per 50 anys quan podria haver-se previst un termini 
inferior prorrogable, sinó especialment perquè la concessió s’ha atorgat 
directament, sense el concurs amb concurrència pública que exigeix el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Al respecte, s’ha de dir que legalment hagués estat possible, efectivament, atorgar 
la concessió per un termini inferior amb possibles pròrrogues, però l’equip de 
govern ha considerat adient atorgar la concessió per 50 anys, que és un termini 
que la llei accepta, com el mateix recurs reconeix; es tracta d’una aposta decidida 
pel projecte d’escola de l’ESCAVI BS a llarg termini, la qual cosa justifica una 
concessió prou llarga, però condicionada en tot moment al compliment efectiu de 
les finalitats fundacionals. 
 
Pel que fa a l’atorgament directe de la concessió, cal recordar que no es tracta 
d’atorgar una concessió demanial a un tercer aliè a l’Ajuntament, en el qual cas tret 
de casos excepcionals caldria convocar la licitació adient. Contràriament, la 
concessió s’atorga a una fundació que es constitueix, i de la qual l’Ajuntament de 
Vilafranca és fundador i impulsor inicial principal. L’Ajuntament aporta la major part 
de la dotació inicial, i aquesta dotació consisteix justament en la concessió d’ús 
sobre l’edifici, per a fer-hi en ell les activitats acadèmiques i relacionades previstes, 
per la qual cosa una licitació pública esdevindria improcedent. 
 
Es tracta d’una concessió gratuïta per a fer viable la nova fundació que 
l’Ajuntament constitueix juntament amb privats, i per aquesta raó l’atorgament 
directa resta plenament justificat. Seria impensable que  l’Ajuntament convoqués 
una licitació per adjudicar gratuïtament la concessió d’ús d’un edifici de la seva 
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propietat, i que qualsevol privat o entitat pogués optar a la concessió gratuïta per a 
les finalitats que estimés adients. 
 
D’altra banda, l’article 93 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions 
públiques, aplicable a l’Administració local si més no amb caràcter supletori, admet 
la concessió atorgada directament en determinats casos. Sense entrar ara en la 
qüestió de si la nova fundació resta o no adscrita al sector públic, entre els casos 
indicats hi ha que l’adquirent sigui entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat 
pública (és el cas de les fundacions en general), i que l’immoble sigui necessari per 
a una funció de servei públic o per a la realització d’una finalitat d’interès general, 
com succeeix en aquest supòsit. 
 
 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
1. Desestimar el recurs de reposició presentat el dia 17 de juliol de 2013 per 
Llorenç Casanova i Fernàndez, en representació de la formació política CUP i en la 
representació que afirma tenir de la Plataforma “Recuperem l’INCAVI per 
Vilafranca”, contra l’acord del ple municipal de 21 de maig de 2013 (publicat el 
17/06/2013), d’aprovació definitiva de la constitució d’una nova fundació 
denominada Fundació Universitària del Vi i el Cava, dels seus estatuts i de la 
concessió d’ús per 50 anys de l’edifici de l’antic INCAVI a favor de la nova entitat, 
acord que es confirma íntegrament. 
 
2. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor (grups de CiU i Socialista), 3 
en contra (CUP i ICV-EUiA) i 3 abstencions (PP i ERC). 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que ja sap que el projecte de la fundació i de l’ESCAVI 
hi ha alguns grups municipals que no el comparteixen, cosa que és legítima; avui 
hauríem d’intentar tractar les al�legacions del recurs, i no reiterar els arguments 
polítics i de bondat general del projecte que ja s’han discutit àmpliament en dos 
plens anteriors. 
 
Regull manifesta que no pot compartir el recurs quant a la valoració de la 
concessió, perquè no tindria sentit prendre com a valor el d’un lloguer a cinquanta 
anys, donant un preu superior al que tindria si donéssim la propietat plena de 
l’immoble, perquè això porta a l’absurd. Els informes municipals de valoració són 
correctes i, si ens fixem en el darrer que es va tenir en compte en l’acord impugnat, 
veiem que lògicament inclou per raons de temps en la valoració la part de finca que 
finalment es va acordar de no cedir (biblioteca o sala de lectura), així com les parts 
que se cedeixen però de forma compartida i compatible amb usos d’interès general 
i ciutadà. Aquests elements que haurien de restar valor superen l’import de les 
actuacions que s’han fet posteriorment a l’edifici (obres complementàries i 
mobiliari). 
 
Pere Regull defensa els 50 anys de cessió perquè el govern municipal que 
encapçala creu en el projecte, i perquè no s’està cedint a tercers l’edifici per a 
qualsevol cosa o ús. L’Ajuntament ha impulsat una fundació per activitats 
determinades, i hi fem l’aportació adient. És una cessió condicionada a la realització 
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d’una activitat determinada, que a partir d’ara han de gestionar fonamentalment els 
agents del sector vitivinícola. A més, convocar un concurs no era adient, no 
solament perquè la llei permet l’atorgament directe de la concessió, sinó perquè 
aportem l’ús d’uns bens a una fundació de la qual som part, per a portar-hi a terme 
uns usos determinats, i amb uns socis que hem triat nosaltres. No seria lògic 
convocar un concurs per tal que qualsevol persona de fora pogués obtenir la 
concessió d’ús de l’edifici, d’esquenes a un projecte que l’Ajuntament ha 
protagonitzat en gran mesura.  
 
Pere Regull destaca que el cost de l’obra ha estat d’1,705 milions d’euros, però si 
descomptem les subvencions que s’han rebut precisament per executar aquest 
projecte el cost real per a l’Ajuntament ha estat de 755.000 euros. Això permetrà 
que Vilafranca disposi d’una escola superior del vi i el cava vinculada a la 
Universitat, més una sala de lectura per a tothom i espais compartits per activitats 
d’interès públic. A títol d’exemple, l’auditori municipal va tenir un cost de 7 milions 
d’euros. 
 
Pep Quelart (ERC) entén que jurídicament el recurs s’ha de desestimar, i en aquest 
sentit el dictamen es troba ben raonat i fonamentat. Però en el fons existeix el 
debat polític sobre el projecte que ja es va celebrar i que no cal reiterar. Per això 
ERC s’abstindrà, perquè no pot avalar la resposta jurídica, correcta, sense tenir en 
compte també què hi ha darrere de tot plegat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta si Ricard Banquells, anterior i dimitit director 
de Pinnae (abans Caixa Penedès) continuarà essent patró de la Fundació del Vi i el 
Cava, contestant Pere Regull que Banquells era membre del Patronat en funció del 
càrrec, i que per tant lògicament haurà de ser rellevat. Quant al cost de l’ESCAVI, 
Villarroya admet que potser una subvenció de Cultura, d’uns 200.000 euros, estava 
vinculada al projecte, però la resta eren subvencions del PUOSC o de la Diputació 
que es donen a l’Ajuntament per a inversions, però ha estat l’Ajuntament el que ha 
decidit destinar les subvencions a aquesta obra i no a unes altres, com hauria estat 
possible; per tant, el cost per a l’Ajuntament és molt superior al que afirma 
l’alcalde. A més, caldria comptar la indemnització pagada als arquitectes que van 
projectar la residència sociosanitària prevista inicialment per a l’edifici de l’antic 
INCAVI, les hores de feina dels serveis tècnics que van avaluar 104 projectes 
d’arquitectura, etc. ICV-EUiA no està d’acord en haver canviat la destinació de 
l’antic INCAVI o Enològica (residència gent gran) per un projecte d’escola 
sobredimensionat. S’està dient des del govern que una part de l’edifici no forma 
part de la concessió, i que una altra part serà compartida (té lloc la propaganda 
adient des del govern), la qual cosa demostra que l’ESCAVI es podia haver ubicat 
en un espai més petit, i no necessitava l’extensió de l’edifici del carrer d’Amàlia 
Soler. El govern municipal improvisa, i cal preguntar-se si calia una inversió tan 
gran, si va ser lògic anul�lar el projecte de residència de gent gran i si algun dia 
coneixerem el programa acadèmic de l’ESCAVI, perquè actualment no hi ha 
programa ni activitat de cap mena. Tot plegat recorda una mica el model d’obra 
pública del govern valencià. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, perquè el PP no veu clar el projecte 
de l’ESCAVI. Es va parlar d’uns imports d’aportacions econòmiques privades que de 
moment no s’han produït, i s’ha anat corregint la valoració de la concessió arran 
d’un informe de legalitat del secretari que advertia que els privats havien d’aportar 
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almenys el 10 per 100 de la dotació; és a dir, es va maquillar i baixar el valor en 
comptes d’incrementar l’aportació privada. A més, l’informe de viabilitat econòmica 
que el govern va encarregar a una persona externa no justifica la viabilitat real del 
projecte. Tampoc el PP veu clara una cessió de 50 anys en aquest escenari incert. 
El PP pot sospitar que en realitat, i mig d’amagat, es farà possible disposar al barri 
del Poble Nou d’espais comunitaris i cívics, en detriment potser de la construcció 
del centre cívic del barri de l’Espirall. 
 
Llorenç Casanova (CUP) lamenta que moltes informacions sobre l’ESCAVI no es 
donin als regidors, els quals s’assabenten per la premsa. El recurs es troba 
tècnicament fonamentat, i s’hauria d’estimar.  L’alcalde Regull, diu Casanova, parla 
de projecte de ciutat, mentre que la CUP aspira a un projecte per al poble. 
 
Casanova recorda que el govern ha fet fer en menys d’un any tres valoracions 
econòmiques de la concessió, i a la baixa cada cop, per intentar justificar 
artificialment que l’aportació dels privats arriba al 10%, percentatge ja baix de per 
sí.  A la finca s’han fet obres i actuacions posteriors, com per exemple en matèria 
de cablejat, que eleven el cost a 1,9 milions d’euros, és a dir, mig milió d’euros més 
de la xifra considerada en el darrer informe tècnic municipal. El projecte de 
viabilitat econòmica encarregat a fora va costar 42.500 euros, consisteix només en 
9 diapositives i si es presentés com a projecte a inversors o institucions causaria 
estupor, ja que no té una mínima solidesa; a més, les aportacions econòmiques 
previstes en aquest projecte no s’han portat a terme ni de bon tros, ni consta que 
s’hagin de portar a terme a curt termini. 
 
Llorenç Casanova defensa que caldria atorgar per lliure concurrència la concessió 
com estableix la legislació catalana, i no directament com resulta de la llei 
espanyola que el dictamen cita, i posa en dubte que les finalitats de l’escola siguin 
un servei públic o d’interès general, com es demana en la llei espanyola per a les 
concessions directes; i quant als usos ciutadans que es farien de forma compartida 
a la planta baixa segons l’alcalde no consten documentats ni estan garantits. Es 
tracta d’una escola elitista, com ho demostra el projecte de viabilitat econòmica 
(deficient) encarregat pel govern, el qual parla de 23.000 euros per persona per 
cursos de 134 hores. 
 
Francisco Romero (grup Socialista i equip de govern) recorda que el seu grup va 
apostar en el seu dia per un altre ús (residència per a la gent gran) de l’antic 
INCAVI, però el debat es va fer ja, es va votar i a hores d’ara ja s’ha superat. El 
programa acadèmic i el projecte d’escola l’haurà de definir el Patronat, i no només 
l’Ajuntament o els seus representants en el si del Patronat, i compta amb 
aportacions d’escoles de negocis de gran prestigi. Romero assegura que l’ESCAVI 
no serà una escola elitista, perquè el fet que el cost sigui de 23.000 euros no vol dir 
que els alumnes hagin de pagar aquesta quantitat, ja que existeixen fórmules 
d’ajut. Ningú no quedarà exclòs només per motivacions de limitació econòmica. A 
més, l’escola realitzarà altres activitats que no són només les acadèmiques, de la 
mateixa manera que ho fan les universitats. Cal esperar un ampli recolzament a 
l’escola, fins i tot dels sindicats, i quan es disposi dels programes (s’han de treballar 
bé) els grups municipals seran informats. 
 
L’alcalde Pere Regull desmenteix que s’inverteixi diner públic en un projecte elitista. 
Les grans empreses ja tenen formadors propis, si els convé. Es tracta que el sector 
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privat tiri endavant l’escola, que les petites i mitjanes empreses puguin disposar de 
professionals preparats i que gent que ha estudiat pugui trobar feina adequada, i 
això no és elitisme. Seria sí elitista si l’escola la gestionés l’Ajuntament al seu gust, 
encara que costés menys diners, en el cas que no tingués utilitat real per a 
empreses i gent interessada en estudiar i treballar. La fundació no té ànim de lucre 
i els patrons no cobren, la qual cosa garanteix que pels estudis es pagarà el seu 
cost estricte, i no més. Si l’escola tira endavant amb impuls bàsic privat, i genera 
professionals de qualitat, coneixement i possibilitats de feina l’interès general és 
més que evident. De moment l’INCAVI ja ha manifestat que els estudis superiors 
d’aquesta mena a Catalunya es faran aquí, i que vingui gent de tot el món serà 
molt positiu. 
 
Pere Regull recorda que en el ple ja es va dir que alguns espais de l’escola tindrien 
usos compartits, segons conveni amb l’Ajuntament que s’haurà de fer quan l’escola 
disposi ja de direcció. Aquests espais no vénen del fet que sobri espai per a l’escola, 
sinó de que aquesta no necessita tot l’espai durant tot el temps. Els grups 
municipals seran informats de tot el procés en general. 
 
Llorenç Casanova (CUP) afirma que l’Ajuntament serà minoritari en el Patronat (dos 
d’onze membres), la qual cosa sorprèn perquè ha aportat el 90% de la dotació 
econòmica. També sorprèn que es digui que estem en presència d’un projecte de 
comarca, quan ni el consell comarcal ni ajuntaments com el de Sant Sadurní ni cap 
altre hi participen. Només han aportat diners, i pocs, les tres empreses grans del 
sector del vi i el cava. Pregunta Casanova si és cert que diners previstos en el 
PUOSC per a altres inversions es van destinar a aquesta (Aureli Ruiz intervé per 
negar-ho), i amb referència  a Romero diu que les Administracions no reconeixen 
beques per ensenyaments privats, i es pregunta de quina font sortiran les beques. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que també han participat econòmicament 
Denominacions d’Origen, les quals es financen amb aportacions de les empreses. 
Per tant, d’aquesta manera indirecta les empreses sí que estan participant en el 
procés. 

 
VIII. NOMENAMENTS VINSEUM, PATRONAT 

 

Se sotmet al ple la proposta d’acord següent: 

 

Atès que el 7 d’abril de 2005 van ser aprovats els nous estatuts de l’entitat  
“Fundació Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya”, estatuts que han 
experimentat modificacions posteriors aprovades el 2 de febrer de 2008, el 4 de 
desembre de 2008, el 19 d’octubre de 2009 i el 9 de juliol de 2012. 
 
Atès que els estatuts, en el seu art. 7, estableixen que el Patronat de la fundació el 
componen disset persones. Entre elles hi ha l’alcalde de Vilafranca (que el 
presideix), i vuit patrons designats per l’Ajuntament de Vilafranca, aquests darrers 
nomenats per un període de quatre anys. 

 
Atès que amb independència de l’alcalde, que és membre i president nat de la 
fundació i del seu Patronat, es considera convenient fer el nou nomenament dels 



 

18 
 

vuit patrons i patrones que corresponen a l’Ajuntament de Vilafranca, a la vista de 
la finalització del seu mandat, respectant-se pel govern municipal el criteri que sis 
d’ells siguin proposats directament pels sis grups municipals del consistori. 
 
Per això, S’ACORDA: 
 
1. Nomenar patrons i patrones del Patronat de la “Fundació Vinseum, Museu de les 
Cultures del Vi de Catalunya”, en representació de l’Ajuntament de Vilafranca i per 
un període de quatre anys, a: 
 
a) Maria Dolors Ruis i Marrugat. Se la nomena a proposta del grup municipal de 
CiU.  
 
b) Daniel Sancho i París. Se’l nomena a proposta del grup municipal Socialista. 
 
c) Otger Amatller i Gutiérrez. Se’l nomena a proposta del grup municipal de la CUP. 
 
d) Montserrat Blasco – Pozzan. Se la nomena a proposta del grup municipal del PP.  
 
e) Àngels Travé i Ràfols. Se la nomena a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
f) Josep Maria Feliu i Roca. Se’l nomena a proposta del grup municipal d’ERC.  
 
g) David Boada i Vives (independent). 
 
h) Francesc Palau i Viarnès (independent). 
 
2. Facultar l’alcalde per atorgar els documents necessaris tendents a la 
formalització d’aquest acord. 
 
3. Notificar aquest acord a les persones designades i al Patronat de la Fundació. 
 
L’anterior acord s’ha pres per unanimitat. 
 
El regidor de Cultura Raimon Gusi recorda que s’ha acabat el mandat dels patrons, i 
que cal fer la renovació adient segons els estatuts de la fundació. Agraeix la feina 
feta per tothom i encoratja a una bona feina a les persones que entren o continuen. 
Cal impulsar el VINSEUM. 
 
Pep Quelart (ERC) agraeix també les col�laboracions de la gent, i desitja sort a les 
persones de nou accés. El VINSEUM ha d’esdevenir un important centre de 
referència. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) igualment agraeix la tasca de la gent que treballa 
desinteressament. Seria bo celebrar més reunions del Patronat, i que hi hagués 
més informació sobre la situació i els projectes de la institució. 
 
Xavier Navarro (CUP) pregunta sobre els criteris d’elecció dels patrons no proposats 
pels grups municipals. Raimon Gusi afirma que són les dues persones que han 
exercit el càrrec en els darrers anys, i que es van triar pel ple amb un ampli 
consens en el seu moment. Se cercaven perfils adequats (persones actives i 
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coneixedores de la cultura, del turisme, de l’empresa, etc.). Xavier Navarro demana 
cura en l’elecció, perquè una persona nomenada és responsable d’una empresa en 
concurs de creditors que ha acomiadat 30 treballadors. 
 
Jordi Solà (grup Socialista) felicita a la gent que acaba el mandat i plega per la seva 
tasca, i encoratja als membres del Patronat a portar a terme una bona feina. 
També demana que si en els diferents organismes i patronats que es vinculen a 
l’Ajuntament hi ha gent que no pot dedicar-s’hi mínimament ho facin saber, per tal 
de poder fer relleus per altres persones amb més disponibilitat. 
 

IX. MOCIÓ SITUACIÓ CULTURA 

 

Es presenta la següent moció dels grups de CiU, Socialista, ICV-EUiA, ERC i CUP: 

 

A) Adherir-se l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès al MANIFEST DE 
L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE 
CATALUNYA (APGCC), amb el text següent: 
 
“L’Assemblea de l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya 
s’adreça al Parlament de Catalunya, al Govern de Catalunya i a les administracions 
públiques locals per posar de manifest que els reclama mesures de reconeixement i 
defensa de  la cultura, concretament: 
 
1. Que reconeguin la cultura com a bé necessari i com a servei d’interès públic per 
a la societat i que aquest reconeixement es manifesti en el tractament 
pressupostari de la matèria. 
 
2. Que treballin perquè es reconegui la cultura arreu, i que demanin a l’Estat 
l’ampliació de les competències en matèria de cultura, més enllà de les de les 
biblioteques i arxius, establint uns serveis culturals públics mínims en el camp de la 
creació i la difusió de la cultura als municipis i al territori. 
 
3. Que reclamin a l’Estat la rebaixa de l’IVA en la cultura. 
 
4. Que elaborin i implementin mesures d’incentiu del mecenatge i que demanin a 
l’Estat espanyol l’aprovació d’una llei de mecenatge que estimuli la inversió privada 
en la cultura i les arts. 
 
5. Que defensin la cultura catalana, la diversitat cultural i la immersió lingüística en 
llengua catalana  a les escoles”. 
 
B) Donar trasllat d’aquesta moció al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests, del PP). 
 
Raimon Gusi (CiU) defensa l’adhesió al Manifest dels professionals. La cultura no és 
un luxe, sinó que garanteix la cohesió social, el coneixement crític i el benestar. Cal 
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revocar la mesura d’un IVA del 21 per 100 per a la cultura, greument perjudicial i 
que resta espectadors a teatres, concerts, etc. (a Vilafranca s’ha notat, encara que 
s’ha anat trempejant la situació en part gràcies a la gent fidel que obté el carnet 
d’espectador). També cal una llei de mecenatge de tarannà europeu que faciliti les 
aportacions privades a la cultura. 
 
Jordi Solà (grup Socialista) considera adequat donar suport a un Manifest que 
procedeix dels professionals del sector. I mesures com la reducció de l’IVA en la 
cultura són necessàries i urgents. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que cal estar al costat dels professionals, no 
bandejar la cultura i reduir un IVA que castiga molt econòmicament tot el món 
cultural. 
 
Pep Quelart (ERC) recorda que fins fa poc la cultura aguantava encara relativament 
bé la crisi econòmica, però la brutal pujada de l’IVA ha provocat una gran davallada 
de públic assistent, la qual cosa a més comporta curiosament que la recaptació 
total d’IVA procedent de la cultura es redueixi, malgrat l’increment del tipus 
impositiu. Un IVA del 4% seria adient, i es pregunta si la cultura no fa potser por a 
algú, de manera que es vulgui enfonsar-la amb mesures tributàries. 
 
Llorenç Casanova (CUP) considera l’IVA del 21 per 100 en la cultura una aberració, 
quan a més l’IVA és un impost indirecte que paga tothom per igual, al marge de la 
seva capacitat econòmica. És preocupant que el PP no escolti res ni ningú (cultura, 
educació a les Balears, etc.). 
 
Josep Ramon (PP) afirma que el PP es va trobar amb una greu situació de crisi 
econòmica, i l’increment de l’IVA el va imposar la Unió Europea, com s’ha imposat 
una reducció de la despesa pública. Ramon ja es mostra cansat de les acusacions 
que es formulen al PP de no escoltar. A les Balears, per exemple, el PP va concórrer 
a les eleccions amb la mesura de l’educació en català, castellà i anglès en el 
programa electoral, i va guanyar per majoria absoluta. Tothom pot expressar-se 
lliurement, però al final es vota i guanyen les majories. Ho hem vist en aquest ple 
amb el projecte d’ESCAVI, en què el govern municipal ha imposat les seves tesis 
malgrat les crítiques dels altres grups municipals. 
 
X. MOCIÓ INFORMACIÓ EN LES NOTIFICACIONS DE LA VIA DE LA 
SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES 

 

Es presenta la següent moció del grup de la CUP, encapçalada també per ERC i 
ICV-EUiA: 
 
A l’informe de l’any 2012, la Síndica comentava que donada l’experiència a altres 
Ajuntaments, creia convenient incloure un paràgraf al final de totes les resolucions 
emeses per aquest Ajuntament, que donaria a conèixer la institució i facilitaria a la 
ciutadania la defensa dels seus drets. 
 
Es tractaria d’afegir, a totes les resolucions que emeti l’Ajuntament, un petit 
paràgraf que informi de l’existència de la Sindicatura Municipal de Greuges i de la 
possibilitat d’acudir-hi en cas de no estar d’acord amb la resolució rebuda. 
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Aquest paràgraf aniria a continuació de la informació que legalment ja ha de 
contenir qualsevol resolució i que es posa al final de l’escrit, la que fa referència a 
la possibilitat d’interposar un recurs contenciós administratiu davant de la instància 
corresponent (i del termini que es té per fer-ho) o qualsevol altre recurs que 
l’interessat consideri convenient. 
 
El paràgraf que proposava la Síndica és el següent: 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, 
que té entre les seves competències la de supervisar les actuacions i decisions 
municipals per defensar els drets de la ciutadania. Així doncs, si té alguna 
discrepància o queixa relativa a aquesta resolució, pot sol�licitar –de manera 
gratuïta– la seva intervenció. Ha de tenir present, però, que això en cap cas 
suspendrà els terminis legals per interposar els recursos corresponents. 
 
Tenint en compte: 
 
- Que afegir aquest paràgraf no incrementa les despeses d’aquest Ajuntament. 
- Que no és la primera vegada que aquest Ajuntament afegeix elements al peu dels 
seus documents 
- Que aquest fet, pot afavorir el coneixement per part de la població d’aquesta 
institució 
- Que incloure aquest paràgraf pot ajudar a què la ciutadana resolgui de forma més 
àgil i ràpida qualsevol resolució on el ciutadà cregui vulnerats els seus drets 
 
 
Per tot això, es proposa: 
 
 - Que l’Ajuntament tingui en compte aquesta recomanació de la Sindicatura de 
Greuges de Vilafranca i inclogui al peu de qualsevol de les seves resolucions els 
següent text: 
 
 
Aquest ajuntament disposa de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges, 
que té entre les seves competències la de supervisar les actuacions i decisions 
municipals per defensar els drets de la ciutadania. Així doncs, si té alguna 
discrepància o queixa relativa a aquesta resolució, pot sol�licitar –de manera 
gratuïta– la seva intervenció. Ha de tenir present, però, que això en cap cas 
suspendrà els terminis legals per interposar els recursos corresponents. 
 
L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que la iniciativa parteix de la Síndica, qui coneix i 
accepta el text, i regeix ja en altres municipis. Es tracta només d’informar de 
l’existència de la Sindicatura, també, quan es notifiquen als ciutadans els acords i 
resolucions i es fa esment dels recursos possibles en el supòsit de desacord. La 
mesura no té cost econòmic, pot afavorir el coneixement de la institució de la 
Sindicatura i garanteix els drets de la ciutadania. 
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Pep Quelart (ERC) dóna suport i encapçala la moció. Es tracta d’una millora clara en 
benefici dels ciutadans. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció i advoca per afavorir el 
coneixement de la Sindicatura, institució democràtica i útil per als ciutadans. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció perquè potencia la Sindicatura i 
pot millorar els drets de les persones i la qualitat dels serveis. Pot ser, certament, 
que incrementi la feina de la Síndica, amb  el cost econòmic corresponent. 
 
Francisco Romero (grup Socialista i en representació del govern municipal) 
considera que la mesura és positiva, però pot fer incrementar molt els casos que 
arriben a la Sindicatura. Anuncia el vot favorable, però amb un marge al govern per 
adaptar en la mesura que calgui el text definitiu i el calendari d’implantació, 
parlant-ne també amb la Síndica. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que responsablement no podem fer constar en els 
escrits que en cas de discrepància amb la decisió es pot acudir a la Sindicatura. 
Aquesta figura ha de poder intervenir quan hi ha possible vulneració de drets, o si 
l’Ajuntament no contesta les peticions o no motiva els seus acords. Però no pot ser 
que en cas d’una multa de trànsit, per exemple, en que s’han respectat les 
garanties i l’interessat ha presentat al�legacions que s’han resolt motivadament, es 
pugui acudir a la Sindicatura per a intentar resoldre la discrepància, perquè si així 
es fes es col�lapsaria el sistema i la Sindicatura no compliria la seva funció. Per 
tant, el govern votarà a favor de l’esperit de la moció, però posteriorment caldrà 
pensar un text adient. Es farà la proposta adient i es trametrà als grups municipals. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que la Síndica ja fa un garvellat de casos i analitza quins 
són de la seva competència i quins no, per la qual cosa ella mateixa ja estudiarà 
cas per cas. Replica Pere Regull que no és racional que hi hagi cues de gent que vol 
accedir a la Síndica, i que aquesta s’hagi de dedicar no principalment a les seves 
funcions, sinó a garvellar múltiples peticions, bona part de les quals poden estar 
lluny del seu àmbit de competències. 
 
XI. MOCIÓ SOBRE CESSIÓ DE LOCAL PER A DNI, PASSAPORTS I ALTRES 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 
El passat dia 9 de setembre la Junta de Govern Local de Vilafranca acordava signar un conveni amb el 
Ministerio del Interior per tal de cedir un local de propietat municipal a la policia nacional espanyola, i 
assumir les despeses derivades per un cost de 140.000 euros pagat a través de les arques públiques 
municipals. 
 
No podem obviar que, més enllà de les negacions constants del govern del PP a la llibertat del poble 
català, la crisi econòmica assoleix un ampli sector de la societat catalana i també vilafranquina, que 
com a responsables polítics no podem obviar i hauria de ser una prioritat combatre amb tots els 
mitjans disponibles. 
 
Així, doncs, ens sembla del tot injustificat que davant la greu crisi que pateixen moltes persones i 
famílies de Vilafranca, obrir una oficina de la policia espanyola sigui una prioritat del govern municipal. 
Des del nostre punt de vista el que cal ara és prioritzar i augmentar les ajudes a les persones i a les 
entitats socials que fan front a la situació d’emergència social que estem vivint. 
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Afegir a més que, el servei que oferiria aquesta futura oficina (gestió de DNI i passaports), ja es 
realitza de manera itinerant a Vilafranca a través d’una unitat mòbil, i que cada setmana els 
vilafranquins/es poden utilitzar a l’escorxador municipal amb cita prèvia. 
 
També ens sorprèn que el govern prioritzi les cessions gratuïtes d’espais públics municipals a altres 
institucions espanyoles o fundacions semiprivades, mentre que Vilafranca pateix un dèficit estructural 
d’equipaments, com un espais per a joves o entitats (com ara el Centre Cívic de l’Espirall) i se’n nega 
l’ús al conjunt de la població, ja que són cessions per a ús privatiu. Més enllà que les despeses en 
lloguers d’edificis que es gasta l’Ajuntament és de 150.000 euros anuals. 
 
Finalment, no es pot obviar que davant la massiva resposta del poble català del passat 11 de 
setembre, sota el clam «Volem la independència!», el govern municipal de Vilafranca decideix 
unilateralment signar un conveni amb el Ministerio del Interior de Madrid en lloc de treballar per la 
independència reclamada des de la població catalana i també vilafranquina i per la realització d’un 
referèndum el setembre de 2014, i d’aquesta manera destina diners de totes i tots per consolidar 
estructures de l’Estat espanyol i cedir espais a qui ens nega la llibertat i ens reprimeix com a poble i, 
en facilita la nostra identificació com a «nacionales españoles».  
 
És per tots aquests motius que ens sembla injustificable que, en el moment actual, el govern 
municipal de CIU-PSC signi un conveni amb el Ministerio del Interior del Govern de Madrid, que tindrà 
un cost per als vilafranquins i vilafranquines de 140.000 euros (en equipar un local), a més de cedir 
unes instal�lacions municipals de manera gratuïta durant 15 anys.  
 
Per tot això, la Candidatura d’Unitat Popular demana que el ple adopti els següent ACORD: 
 
Que el govern municipal de CIU-PSC trenqui de manera immediata i unilateral l’esmentat conveni i es 
dediqui a treballar veritablement per l’alliberament del nostre poble i per combatre la crisi social. En 
cas contrari, demanem que l’Ajuntament convoqui una consulta, per tal que els vilafranquins i 
vilafranquines TINGUIN EL DRET A DECIDIR si volen o no unes oficines de la policia espanyola a 
Vilafranca.  
 
L’anterior moció s’ha rebutjat amb 3 vots a favor (CUP i ERC), 15 en contra (CiU i 
grup Socialista) i 3 abstencions (PP i ICV-EUiA). 
 
Llorenç Casanova (CUP) critica l’acord de la Junta de Govern pel qual se cedeix 
gratuïtament a l’Estat espanyol un local per 15 anys, assumint a més costos 
d’adequació i equipament per 140.000 euros. L’acord de govern CiU-PSC parlava 
que es tractava de lluitar contra l’emergència econòmica i social, i es pregunta si la 
mesura aprovada va en aquesta línia. Es pregunta també si aquesta és ara mateix 
una prioritat, i si és racional que l’Ajuntament pagui 150.000 euros de lloguer de 
locals mentre cedeix l’antic INCAVI a una fundació i uns locals al Ministeri de 
l’Interior per expedir el DNI. Ja tenim un servei (unitat mòbil que es desplaça a 
l’Escorxador) de DNI, i si com se suposa el 2014 ja som independents com a país la 
documentació es podrà tramitar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
 
Pep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, i recorda que en el mes de febrer ERC ja 
va tractar aquest assumpte. Es deia llavors que potser podria acceptar-se la cessió 
del local, però no assumir uns costos d’adequació de 140.000 euros, o més, potser. 
A més, si es vol celebrar la consulta sobre la independència el 2014, és incongruent 
cedir els locals a l’Estat espanyol per 15 anys. CiU quan era a l’oposició va criticar 
que l’Ajuntament pagués la cobertura del tren, argumentant que en altres llocs això 
no passava, i ara al govern veiem que en aquest ple accepta trams de carretera 
sense adequar prèviament, i regala locals equipats per al DNI. L’Ajuntament es 
demostra mal negociador, quan cedeix i paga inversions per tal que una altra 
Administració pugui exercir les seves competències (l’Ajuntament no és competent 
en DNI, passaports, etc.). 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és positiu que la tramitació de DNI, 
passaport i NIE es pugui fer a Vilafranca mateix, però l’Administració competent 
actualment és l’Estat, i l’Estat hauria d’assumir la major part del cost (almenys 
l’adequació del local). El conveni hauria de preveure què succeeix si més endavant 
canvia l’Administració competent. ICV s’abstindrà, i considera excessiu sotmetre 
aquest assumpte concret a consulta popular. El que s’hauria de fer és complir el 
ROM, i tractar entre tots quin assumpte o assumptes d’especial rellevància i interès 
s’haurien de sotmetre a consulta popular. 
 
Montserrat Blasco (PP) afirma que s’abstindrà, perquè la cessió d’ús és acceptable, 
però les reformes de 140.000 euros haurien d’anar a càrrec de l’Estat. El servei 
actual no és suficient, i és bo que els vilafranquins no s’hagin de desplaçar a 
Vilanova o a Barcelona. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) diu que es planteja una millora del servei, 
millora que mereixerà el suport de la majoria de la gent. Ha costat tancar el 
conveni, i la realitat és que sense cessió i adequació no tindríem el servei, el qual 
és necessari i pot atendre unes cent persones cada dia. No es pot fer demagògia 
amb l’assistència social, també necessària, perquè els 140.000 euros que tenim 
s`han de destinar legalment a inversió, i no a despesa corrent com és el cas dels 
ajuts socials. I no hem de barrejar les coses, perquè si un dia Catalunya té un altre 
estatus jurídic ja veurem com tot plegat es recondueix, sense que el conveni hagi 
de contenir previsions especials. 
 
Aureli Ruiz (CiU) fa palès que la mesura la preveu el programa electoral de CiU, i 
consta també en el programa de govern amb el PSC. La negociació ha estat llarga i 
complicada, perquè l’Estat no té el deure d’implantar el servei a Vilafranca, i 
inicialment demanava unes condicions diferents. Ara veiem que l’Estat assumirà el 
manteniment, els subministraments, les reposicions d’equips, el personal auxiliar, 
etc. Parlem de 100 persones diàries que seran ateses, o de 350.000 persones al llar 
del període de 15 anys de cessió, i per tant és una bona inversió. Fins ara a 
l’Escorxador només hi ha servei de DNI dos cops al mes, i de vegades a l’estiu no hi 
ha servei; a més, la gestió requereix acudir a les oficines dues vegades. Ara, amb 
el nou servei, es podrà concertar cita, fer la gestió en un sol cop qualsevol dia i 
disposar també dels serveis de passaport i estrangeria, fins ara inexistents. D’altra 
banda, no podem parlar de lloguers de 150.000 euros que paga l’Ajuntament, quan 
la major part correspon al lloguer del Pati del Gall per a la Policia, i segurament 
alguns grups no donarien suport a una gran inversió de construcció d’una nova 
caserna de Policia a Vilafranca. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que segurament tothom vol millores en els serveis, 
efectivament. Ara bé, els recursos són escassos i les necessitats socials enormes, i 
es tracta de prioritzar. No sembla que davant la necessitat de triar l’oficina del DNI 
hagi de ser en la situació de crisi actual una prioritat. Fa la impressió que al govern 
municipal li fa una certa gràcia tenir aquestes oficines, per raons que s’ignoren. 
Llorenç Casanova (CUP) manifesta que l’Ajuntament fa l’efecte que inverteixi per a 
consolidar estructures d’Estat, però de l’Estat espanyol. 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que el govern parla de 100 persones ateses al dia. Però si 
partim d’una comarca de 100.000 habitants, si fem quatre números veiem que en 
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realitat parlem d’unes 27 persones per dia, és a dir, d’un servei que no justifica la 
cessió d’un local tan gran. 
 
Aureli Ruiz (CiU) diu que la negociació no ha estat fàcil, i que l’Estat no tenia el 
deure de tenir oficina a Vilafranca per aquesta documentació. L’alcalde Pere Regull 
recorda que no tenim el servei: tenim DNI, però només dos cops al mes o cap, i 
amb la necessitat d’acudir a les oficines dos cops, amb el cost i les molèsties que 
ocasiona; i no tenim servei de tramitació de passaport ni de NIE. En cas que en el 
futur el servei es deixés de prestar, el local tornaria a l’Ajuntament, com ja preveu 
el conveni. No ha estat fàcil, i la veritat és que el Ministeri encara no ha signat, i hi 
ha gent del Ministeri que no ho té del tot clar. El govern té diferents prioritats, i les 
socials també i principalment, però disposar d’aquestes oficines constitueix així 
mateix una prioritat del govern. 
 
XII. MOCIÓ ENSENYAMENT I LLENGUA A LES ILLES BALEARS 
 
Es presenta la següent moció dels grups d’ERC i CUP, i finalment també d’ICV-EUiA: 
 
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga 
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La 
vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern. 
 
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat 
educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten 
negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha 
que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa 
de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats 
que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano 
Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, 
acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l’alumnat o a les seus 
famílies.  
 
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als 
territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que 
pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La 
dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars 
que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per 
Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha 
estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que 
el govern Bauzà ha ignorat completament amb l’aprovació d’un decret-llei per la via 
d’urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, 
precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa 
educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina 
per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels 
pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el 
català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del 
sistema, com és el fracàs escolar, 
 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de 
símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que 
atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit 
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la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres 
i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 
portà Jaume I a l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple de Vilafranca del Penedès l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès manifesta el seu suport a 
la comunitat educativa de les Illes Balears i a totes les accions que de manera 
cívica es realitzin. 
 
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament 
Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua 
catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà 
els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni 
tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al 
contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 
 
Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei 
de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió 
i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  
 
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
 

Cinquè.- Demanar al Govern de les Illes Balears la suspensió dels expedients 
sancionadors iniciats amb clara intenció repressiva prèviament a la vaga de 
docents. La Conselleria d'Educació va obrir un expedient disciplinari als 
directors de l’IES Joan Ramis i Ramis, Cap de Llevant i Pasqual Calbó i 
Caldès de Maó. 
 
Sisè.- Rebutjar la política de retallades en matèria educativa. La vaga 
indefinida de docents de les Illes no és només una vaga per la llengua; és 
també una vaga contra les retallades dels diferents governs que estan 
ferint de mort l'educació pública a les Illes i a la resta del país. 
 
Setè.- Tornar a rebutjar la *Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa* (LOMCE). 

La moció anterior s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 en contra (aquests, del PP). 
 
Pep Quelart (ERC) afirma que queden clares les maneres de governar del PP, 
passant per damunt de tot i de tothom, i el tractament que dóna a l’escola i a la 
llengua és ben clar i nefast. A les Balears, amb l’excusa de facilitar l’aprenentatge 
de català, castellà i anglès, en realitat es pretén atacar la llengua i la cultura 
catalanes. A Catalunya s’ha demostrat que amb el sistema d’immersió els alumnes 
acaben l’ensenyament dominant tant el català com el castellà, i aquest darrer amb 
un nivell superior a altres terres amb idioma únicament castellà. El PP fa bandera 
dels vots obtinguts, però s’ha d’escoltar la gent afectada. Ara els professors fan 
vaga indefinida i cal donar suport tant a ells com als nens i nenes i a les famílies. 
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Llorenç Casanova (CUP) remarca que el PP ha aconseguit posar a tota la comunitat 
educativa en contra de la reforma, i fins i tot s’hi oposen sindicats i regidors afins al 
PP. Cal mostrar la nostra solidaritat amb les Illes, donar suport als vaguistes i si es 
pot a la seva caixa de resistència, i el president Bauzá ha d’escoltar el crit de la 
gent, malgrat la seva majoria parlamentària. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) lamenta els atacs salvatges del PP a la llengua 
catalana, i afirma que costa entendre per què una llengua els molesta tant. Hem 
d’expressar la nostra solidaritat a mestres, pares i mares i alumnes, i col�laborar 
amb la caixa de resistència. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. La immersió a les Balears la va 
posar en marxa un govern del PP, i ara se cerca un equilibri entre català, castellà i 
anglès com a tres llengües vehiculars, objectiu que constava en el programa 
electoral del PP, que va obtenir la majoria absoluta. Les minories es poden 
expressar, però no es pot dir que tothom està en contra de la reforma. 
 
Ramon Zaballa (grup Socialista) lamenta la manca de diàleg del govern del PP que 
encapçala el senyor Bauzá, i que la comunitat educativa no sigui escoltada. Parlem 
de llengua, sí, però també de retallades i d’estil de govern a cop de decret. Tingui el 
govern o no majoria, la major part de la gent rebutja aquest projecte, i la veu del 
poble ha de ser escoltada. El grup Socialista dóna suport a la moció. 
 
Emília Torres (CiU) dóna suport a la moció i a la vaga contra la política Bauzá. Es 
produeix un atac sistemàtic a la llengua, hi ha directors expedientats i un president 
que no acata una ordre judicial de suspensió, fent servir un decret llei d’urgència. 
La comunitat educativa està en contra de tot això, i cal fer-li costat. Com diu el 
Manifest dels docents, contra la imposició defensem l’educació. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents, 
posant-se en relleu que les no contestades en aquesta sessió seran objecte de 
resposta per escrit.  
 
A) Pep Quelart (ERC) planteja les qüestions següents: 
 
1) Ens poden dir quan s’ha celebrat la darrera reunió de la comissió de 
nomenclàtor?. 

L’alcalde contesta que es preguntarà, però que la comissió funciona de forma 
independent de l’Ajuntament. 

2) Proposem que es faci arribar a la comissió de nomenclàtor la proposta de donar 
el nom de “Via catalana” a un carrer de Vilafranca. 

3) Reiterant una pregunta del ple de juliol,  es constata que el projecte aprovat pel 
grup de participació ciutadana sobre la Vall del Castell va incloure el tram faltant de 
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Muralla dels Vallets, i en el projecte que hem vist no s’urbanitzava aquest tram de 
carrer. Es farà aquest tram? 

Josep Maria Martí (regidor d’Urbanisme) contesta que el tram arriba al carrer 
Ponent, i que el carrer Sant Pau es reurbanitzarà també, efectivament. Per raons 
operatives les actuacions van unes després de les altres. 
 
B) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) formula les qüestions següents: 

4) S’interessa per l’assumpte dels dos casals d’avis que gestionava l’Obra Social de 
Caixa Penedès (actualment Pinnae), i que l’Ajuntament ha acceptat d’assumir. 
Pregunta si no seria més lògic que es fes càrrec dels casals la Pinnae, quin és el 
cost per a l’Ajuntament i qui decidirà les activitats que es fan als casals i els preus a 
càrrec dels usuaris; també demana una còpia del conveni i entre Ajuntament i 
Pinnae. 

L’alcalde Pere Regull contesta que es lliurarà còpia del conveni (Villarroya expressa 
que millor que es faci el lliurament per correu electrònic), i que la decisió sobre la 
gestió o no per part de Pinnae corresponia a aquesta fundació privada, i no a 
l’Ajuntament. S’estan avaluant els costos municipals, i s’hauran de preveure en el 
pressupost de 2014 amb la intervenció dels grups municipals. L’Ajuntament aporta 
les persones que treballen als casals ja des d’ara i els costos de manteniment 
també a partir de 2014, però no més. Serà bo que els usuaris autogestionin en 
certa forma els casals, i en cap cas l’Ajuntament pot assumir costos d’activitats que 
es feien (perruqueria, podologia cursets, etc.). Cal entendre que els professionals 
que realitzen aquestes activitats podran ajustar preus, sobretot perquè ara que els 
casals estaran oberts a tothom, i no només a clients de Caixa Penedès, 
probablement el nombre d’usuaris pot créixer. 

5) Pregunta per què la Policia Local no fa complir els acords entre l’Ajuntament i els 
veïns de la Girada, sobre ubicacions i sorolls de les terrasses de bar. 

Contesten Joan Manel Montfort i Pere Regull en el sentit que els acords o 
compromisos es van complint amb normalitat. Potser Villlarroya fa referència a un 
cas en què la terrassa s’ubica no a la rambla de la Girada, sinó en un sota-porxo de 
propietat privada, en una comunitat en la qual sembla que el local on hi ha el bar té 
facultats d’utilització. L’Ajuntament no pot entrar en temes de dret privat entre 
particulars sobre si el porxo es pot fer servir o no, però sí naturalment en altres 
aspectes que es poguessin plantejar, per exemple en cas de sorolls excessius. 

6) Villarroya afirma que els seus precs i preguntes del ple de juliol continuen sense 
contestació, i la demana expressament. 

7) L’associació de veïns del Centre va demanar a principis d’estiu un protocol escrit 
sobre ús dels espais públics del centre de la ciutat per activitats, celebracions i 
altres, per tal de minimitzar molèsties excessives, i pregunta en quina situació es 
troba la qüestió. 
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Joan Manel Montfort contesta que s’han celebrat reunions i s’han pres alguns 
compromisos i s’adopten mesures. No és clar si hi ha d’haver un protocol escrit o 
no. Lògicament molts actes s’han de celebrar al centre i no es poden desplaçar als 
barris, però això no implica que no s’hagin de minorar les molèsties per a la gent 
que hi viu. 

C) Josep Ramon (PP) formula la següent pregunta: 

8) Quina és la situació del nou planejament urbanístic pendent a la zona del carrer 
Comerç.  

L’alcalde Pere Regull contesta que els serveis tècnics ho han  anat estudiant, però 
que no hi ha pressions externes ara mateix per accelerar l’assumpte. Potser hi ha 
qüestions més urgents que s’han de resoldre. 

D) Per part del grup de la CUP s’han presentat prèviament per escrit, per a la seva 
contestació en aquest ple, les qüestions següents: 
 
PREGUNTES 
 
9) A partir de l’obertura de l'aparcament privat del darrera de la biblioteca, s’ha 
prohibit aparcar a la plaça Jaume I. Com és que els diumenges es permet 
l’aparcament?  
 
Joan Manel Montfort contesta que els diumenges no es permet tampoc 
l’aparcament. Si algú ho veu i ho denuncia, la Policia actuarà i s’iniciarà l’expedient 
sancionador corresponent.  
 
10) En el debat de finals d'agost a ARA TV l’alcalde va dir que està en negociacions 
amb ADIF. Podria informar al conjunt de la població i al ple de quines són aquestes 
negociacions? 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que costa lligar reunions ara mateix. Tot està obert 
però no hi ha cap novetat destacable. Quan es produeixi algun canvi o notícia els 
grups i la ciutadania rebran la informació adient. 
 
11) Voldríem conèixer l’acord entre l’Ajuntament de Vilafranca i la Fundació Pinnae 
respecte els casal d'avis de Caixa Penedès, així com obtenir una còpia del conveni. 
També es diu que s’ha conegut una carta d’un representant de la Generalitat a la 
Pinnae en la qual es posa en qüestió que es poguessin tancar els casals d’avis 
sense els acords adients dels òrgans competents, per la qual cosa a parer de la CUP 
s’hauria d’explorar quina és la situació real i legal actual. 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que es lliurarà còpia del conveni. L’Ajuntament no pot 
entrar en assumptes interns d’una fundació, i ara mateix les decisions de la Pinnae 
les pren el seu Patronat, legítim si no es demostra el contrari. L’actuació de 
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l’Ajuntament s’ha centrat en garantir que els serveis es puguin continuar prestant, 
encara que l’Ajuntament assumeixi un cost. 

 
12) Voldríem saber si han fet alguna gestió per recuperar la caserna de la Guardia 
Civil i els seu habitatges per Vilafranca. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que s’està estudiant l’expedient per analitzar 
possibles accions. L’Estat vol vendre i demana un milió d’euros, cosa no acceptable 
ja que l’Ajuntament va cedir en el seu dia els terrenys per a la caserna. Potser en el 
futur pot tenir lloc una negociació en termes raonables. 
 
13) A l'esborrany realitzat per l'empresa TWofox del projecte de l’ESCAVI a març de 
2012 diu que: “L’ajuntament abans d’atorgar la carta fundacional haurà 
d’anomenar les 6 persones que designa com a patrons, a banda de l’Alcalde i el 
tinent d’alcalde”. 
 
Quina va ser la causa per la qual l’Ajuntament renuncia a aquesta representació, 
deixant com a residual la participació de l’Ajuntament al Patronat? 
 
(Consta al full 183 de la Carta fundacional) 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que hi havia un esborrany inicial que preveia 
representació municipal més nombrosa, però no esmentava el nombre de 
representants no municipals, amb la qual cosa no s’establia que l’Ajuntament fos 
majoritari en el si del Patronat. S’ha considerat que no era bo que la lluita política 
entre partits es traslladés al Patronat, i sí que ho és que el sector privat impulsi la 
gestió de la Fundació. 

 
14) A l'última reunió que va tenir l'alcalde amb uns masovers i el representant de la 
Fundació Amàlia Soler a la qual vaig participar, l'alcalde es va comprometre a 
trucar a la família a finals de juny. Aquesta trucada no ens consta que s'hagi  fet i 
voldríem saber com està aquesta qüestió, atès que entenem que  l'alcalde  ha de 
complir amb els seu compromisos amb la ciutadania. 
 
L’alcalde Pere Regull dóna la raó a  la CUP. Les gestions no les porta l’Ajuntament, 
però el tema s’arrossega de fa molts anys, es va dir que es donarien explicacions i 
fins ara no s’ha fet. Demana disculpes, i espera poder donar aquestes explicacions 
molt aviat. 
 
15) Alguns veïns i veïnes han tornat a denunciar la brutícia del cobriment de la via. 
Quan va ser l’última neteja que va encarregar l’Ajuntament? 
 
L’alcalde Pere Regull afirma que l’expedient ja està en marxa: requereix 
notificacions, tràmit d’audiència, etc., però molt properament i com sigui que l’ADIF 
no netejarà es dictarà resolució per la qual l’Ajuntament podrà entrar i netejar. 



 

31 
 

 
PRECS 
 
16) Voldríem conèixer els termes del conveni entre l’Escavi i la URV, dels quals no 
s’ha informat en cap moment a la resta de grups. 

L’alcalde Pere Regull contesta que la Junta de la Universitat va facultar el Rector 
per iniciar els tràmits de vinculació. Anem en la línia de vinculació, per tal que 
l’ESCAVI pugui acabar atorgant títols avalat per la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona. Ara bé, de moment no s’ha signat encara cap conveni. 

17) El passat 27 de juny va finalitzar el mandat de la Síndica. Creiem que donada 
l'objectivitat de l'actual Síndica, Glòria Valeri, i del seu compromís, caldria, si 
l'actual síndica vol, tornar a nomenar-la per fer-se càrrec d'aquesta institució. 

L’alcalde contesta que el mandat de la Síndica es troba ara mateix en situació de 
pròrroga tàcita. 

18) Voldríem veure l'estudi que justifica que no es faci la recollida selectiva de la 
brossa a Vilafranca, petició que ja es va fer en el ple anterior. 

E) El mateix grup de la CUP presenta oralment les preguntes addicionals següents: 
 
19) Quin va ser el cost de les despeses de transport, allotjament, manutenció etc. 
d’una persona desplaçada a Vilafranca en nom de Valentino Rossi en motiu de la Iª 
Fira d’entitats de la salut. 
 
Contesta Anna Doblas que amb finalitats benèfiques es van subhastar unes 
genolleres cedides gratuïtament pel pilot italià Valentino Rossi, i un representant 
seu va venir per a garantir-ne l’autenticitat. Se li van pagar estrictament les 
despeses d’avió i d’una nit d’hotel, i això  ho van decidir les entitats de salut 
organitzadores de la Fira. 
 
20) Durant la FM algunes persones van ser denunciades per consumir alcohol a la 
via pública (“botellon”), quan l’únic que van fer va ser anar a la veïna plaça 
Penedès amb begudes comprades a les veles oficials de la rambla de Sant Francesc. 
Caldria una mica més de tolerància. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que s’estudiarà la situació i es decidirà si cal 
sancionar o no en el cada cas concret. 
 
21) Durant el pas de la “ Vuelta” ciclista a Espanya algunes persones van fer alguna 
pintada al terra, com es  fa de fet en moltes voltes ciclistes. Les pintades eren 
reivindicatives, i sembla que s’han portat a terme denúncies i que hi poden haver 
sancions sota l’argument de l’Ordenança de civisme. 
 
L’alcalde Pere Regull contesta que no coneix el cas. Ara bé, la Policia ha de complir 
la llei i si existeix infracció ha de denunciar. Els interessats poden presentar 
al�legacions, i llavors ja seran valorades i es prendrà la decisió adient. 
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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 

 


