
La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i votació, el dictamen
següent:

Atès que en l'establiment de procediments administratius s'imposa que la
tramitació electrònica serà preferent, d'acord amb les previsions de la Llei
48/2015, que estableix que un gran nombre de subjectes restaran obligats
a relacionar-se de manera electrònica amb les Administracions Públiques.
Atès que aquesta norma entrarà en vigor el proper mes d'octubre de 2016,
sent necessari prioritzar aquest àmbit i dotar de l'estructura necessària per
tal de dur a terme la implantació d'aquests procediments de treball, s'ha de
conjugar amb el manteniment de l'administració, manteniment, seguretat
interna i perimetral, còpies de seguretat i actualització dels sistemes,
servidors i equipament del CPD i la xarxa informàtica municipal.

Atès que s'ha detectat que és convenient reforçar les places de plantilla
classificades en escales d'administració especial, subescala tècnica adscrites
al Servei d'Informàtica per tal de portar a terme les actuacions descrites en
els paràgrafs anteriors amb les majors garanties possibles d'èxit.

Atès que l'article 20.dos de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per 2016 permet la contractació de
personal laboral temporal per cobrir necessitats urgents i inajornables que
es restringirà als sectors, tasques i categories professionals que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.

Atès que actualment a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Vilafranca
del Penedès resta vacant la plaça amb referència 10505, Cap Oficina
d'Atenció Ciutadana, sent que les tasques assignades a la mateixa han
passat a desenvolupar-se per la plaça amb referència 60721 de la plantilla
de personal laboral d'aquest Ajuntament, per la senyora Rosa Blasco
Barnes, que és la responsable de la mateixa fruit del procés d'integració de
l'Oficina Local d'Habitatge amb l'Oficina d'atenció Ciutadana.

Atès que l'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, estableix que les corporacions locals hauran d'aprovar la
plantila de personal incloent tots els llocs de treball, havent de respondre la
seva composició als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-
se d'acord amb l'ordenació general de l'economia.

Atès que l'article 27.1. del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals de
Catalunya estableix que la plantilla de personal es pot modificar amb
posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència,
per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o
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millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com
també si respon a criteris d'organització administrativa interna, considerant
que en el supòsit que s'informa concorren aquests motius per les raons
exposades en el paràgraf anterior.

Atès que existeix dotació pressupostària per fer-se càrrec de les despeses i
retribucions assignades al. lloc de treball, no sent necessari modificar els
imports consignats al Capítolj,t~el pressupost municipal.

Per tot això, s'ACORDA:

1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per tal
de reclassificar la plaça amb referència 10505, Cap OAC, en una
plaça de Tè~nic/a Informàtic, del grup A2, de la plantilla de personal
laboral, amb el contingut i requisits establerts a la fitxa de lloc de
treball que acompanya aquest Acord.

2. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de quinze
dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació del
present acord en el Butlletí Oficial de la Província. En l'esmentat
termini, qualsevol persona interessada podrà examinar-lo i presentar
les reclamacions o al. legacions que estimi oportunes. Si hi ha
al. legacions, el Ple les resoldrà i acordarà definitivament. Si
transcorregut l'esmentat termini, no hi ha al.legacions es considerarà
definitivament aprovat.

.)

Vilafranca del Penedès, 2 de maig de 2016
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el
dictamen següent:

Aprovada inicialment l'Ordenança reguladora dels reglms d'intervenció
administrativa de les activitats i instal.lacions per acord del Ple de
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de data 19 d'abril de 2016.

Atès l'Ordenança va ser sotmesa a informació pública mitjançant edicte
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig
de 2016 i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de
2016, així com mitjançant la inserció d'anunci en els setmanaris el 3 de vuit
i en la Fura de data 6 de maig.

Atès que el dia 14 de juny, dintre del termini d'informació pública han estat
presentades al.legacions per part del Grup municipal del Partit Popular que
en síntesi diuen:

1. Sol.licita la modificació de l'apartat c) de l'article 1 de l'Ordenança, en tant que
no habilita per subjectar algunes de les activitats de l'annex II situades en
determinades zones urbanes o amb determinada qualificació urbanística al
règim d'intervenció de simple comunicació com permet l'art. 2 de la Llei
20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats.

2. Sol' licita la modificació que permet tant la Llei 20/2009 de prevenció i control
ambiental de les activitats, com la Llei 11/2009, d'espectacle i activitats
Recreatives, en el sentit que els municipis estableixin que l'obertura d'alguna
activitats d'aquest tipus amb incidència ambiental menys rellevant, com bars no
musicals o restaurants es subjecten només a comunicació i sense necessitat
de concessió de llicència municipal d'establiment de pública concurrència ja
que creuen que els tràmits s'han de limitar al mínim legal establert.

3. Es sol. licita la supressió en l'art. 1.4 de "Aquesta mesura s'aplica també, si
escau, als establiments d'espectacles i activitats recreatives, als establiments
comercials i a les activitats innòcues. " ja que la clausura d'un establiment és
desproporcionada.

4. Sol.licita la modificació dels punts 3, 4 i 6 de l'art. 13 de l'Ordenança.
Pel que fa al punt 3, de la redacció sembla desprendre's que si no es presenta
declaració responsable o comunicació prèvia es tipifiquen com a conductes
greus que es poden sancionar amb multa de 6.000 a 20.000 euros . Si
aquestes multes s'imposen encara que no s'hagi afectat la salut medi ambient
o la seguretat de les persones, creiem que són desproporcionades.
També creu desproporcionat el punt 4, d'imposar multes coercitives de fins a
15.000 euros. Hauria de fixar uns màxims per als supòsits de declaració
responsable, comunicació prèvia i subjecte a llicència.
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5. Pel que fa al punt 6 creu que s'hauria d'ampliar període per a realitzar
al-legacionsde 10 dies a 30 dies especialmentsi no es mantenenl'import de
les multes que preveu l'Ordenançaaprovada inicialment, tenint en compte
l'elevat import de les mateixes, i per assegurarque les personesobjecte de
sanciótinguinun períoderaonableperformularal-legacions_

A aquestes al. legacions cal efectuar les següents consideracions

1) Les activitats de l'annex II de la Llei 20/2009 (prevenció ambiental)
se subjecten a llicència ambiental, i els casos en què es permet
substituir la llicència per la comunicació ambiental fan referència a
activitats com energia, mines, fàbriques i altres amb notable
incidència ambiental, de manera que la subjecció a llicència i no a
comunicació sembla justificada.

2) En quant al tipus d'intervenció municipal previst per les activitats de
bar no musical o restaurant, l'article 6.1 de l'Ordenança preveu que
es tramiti mitjançant comunicació prèvia per a bars musicals, no
musicals i restaurants amb aforament fins 150 persones. D'acord
amb l'article 124 del Decret 112/2010 (Reglament d'espectacles)
només se subjecten a comunicació els espectacles i activitats
musicals amb aforament autoritzat fins a 150 persones. En canvi, és
cert que en els casos de bars i restaurants no musicals la Llei
16/2015, del 21 de juliol, preveu que se subjectin a comunicació, i no
a llicència, els que tinguin una superfície construïda i un aforament
iguals o inferiors a 500 m2 i 500 persones, i aquesta previsió s'ha de
reflectir correctament en l'Ordenança.

3) La supressió de l'incís que demana el Grup municipal del Partit
Popular no es considera oportuna, ja que no es considera idoni vetar
la possibilitat de clausura d'activitats que, estant subjectes al règim
de comunicació prèvia, no hagin efectuat l'esmentat tràmit.
L'ordenança preveu altres instruments per a forçar la legalització de
les activitats, però fins i tot en les activitats subjectes a règim de
comunicació prèvia pot fer-se necessari la presa d'aquesta mesura.

4) Pel que fa a la possibilitat d'imposar una multa si no es presenta
declaració responsable o comunicació prèvia tipificada com a
conducta greus i amb una sanció prevista de multa de 6.000 a
20.000 euros, l'ordenança recull, d'acord entre altres, amb el principi
de legalitat i jerarquia normativa de les normes sancionadores, allò
establert en la Llei del Parlament 16/2015, de simplificació i impuls
de l'activitat econòmica.

5) En quant a les multes coercitives, l'ordenança fixa un topall, cosa que
no vol dir que qualsevol ordre d'execució comporti la fixació de
multes coercitives per l'import màxim, sinó tot el contrari, que com a
molt, la multa coercitiva pot arribar a aquest import. Per tant, es
considera oportú mantenir la fixació d'aquest topall.

6) En quant als terminis per formular al. legacions, l'ordenança preveu
uns terminis totalment ordinaris dintre del dret administratiu, per la
qual cosa no es veu en la necessitat de fer-los més extensos.

Per tot això i d'acord amb els antecedents i consideracions més amunt
exposats, 5'ACORDA:



I

Primer.- Desestimar les al'legacions formulades pel Grup municipal del pp
d'acord amb les consideracions efectuades en la part expositiva del present
acord. Tanmateix s'accepta parcialment l'al.legació segona presentada, i el
segon paràgraf de l'article 6.1 restarà redactat en els termes següents:

"Tanmateix, se sotmeten al règim de comunicació prèvia els casos que
recull l'article 124 del Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives (modificació no substancial
d'establiments, establiments d'espectacles cinematogràfics, establiments
d'espectacles i activitats recreatives musicals amb aforament autoritzat fins
a 150 persones i, d' 'acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, els
restaurants i establiments de begudes, no musicals, amb superfície
construïda i aforament iguals o inferiors a 500 m2 i 500 persones)".

Segon.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels
règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, que es
reprodueix en annex al present acord.

Tercer. Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han
comparegut durant el tràmit d'informació pública i d'audiència.

Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província i inserir-los en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat
íntegrament el text.
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La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Hisenda proposa que se
sotmeti al Ple municipal, per a la seva consideració i si escau aprovació, el
dictamen següent:

Aprovada inicialment l'Ordenança municipal de circulació de Vilafranca del
Penedès per acord del Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès de
data 19 d'abril de 2016.

Atès l'Ordenança va ser sotmesa a informació pública mitjançant edicte
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 4 de maig
de 2016 i Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9 de maig de
2016, així com mitjançant la inserció d'anunci en els setmanaris el 3 de vuit
i en la Fura de data 6 de maig.

Atès que el dia 14 de juny, dintre del termini d'informació pública han estat
presentades al. legacions per part del Grup municipal del Partit Popular que
en síntesi diuen:

1. Sol.licita la modificació de l'apartat 4, 5 i 6 de l'article 14 de
l'Ordenança de Circulació, ja que considera que és perillós que es
pugui circular en bicicleta per les voreres i per tant la circulació de les
mateixes s'ha de limitar als carrils bici i a la calçada.

2. També sol.licita la supressió dels apartats j) de l'art. 45 i 47 de
l'Ordenança de Circulació relatius als supòsits d'immobilització i
retirada del vehicle en zones limitades de temps, com a zones blaves,
quan s'estaciona sense tenir títol habilitant perquè creuen que és
suficient amb imposar una multa a la persona que estacioni en una
zona blava sense títols habilitant, i que la immobilització i retirada és
desproporcionada i innecessària.

3. En l'annex, en les normes generals de comportament en la circulació
s'estableix una mateixa sanció de 200 euros el conduir de forma
negligent, i conduir de forma negligent creant risc cert i rellevant per
a la resta dels usuaris de la via estimant que hauria de imposar-se
una sanció més important quan es condueix de manera negligent
creant risc cert i rellevant per a la resta dels usuaris de la via. Potser
500 euros.

A aquestes al.legacions cal efectuar les següents consideracions

1) L'ajuntament, fent ús de la potestat atorgada per l'article 7.b) del
text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i
Seguretat Vial aprovat pel Reial decret Legislatiu 6/2015, de 30
d'octubre, i ha efectuat una regulació sobre l'ús de les vies públiques
i ha optat per permetre la circulació, en determinades circumstàncies
i complint un seguit de condicions, de les bicicletes per les voreres.



2) L'article 93 del Reglament general de circulació per a l'aplicació i el
desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel REIAL DECRET
1428/2003, de 21 de novembre, estableix que: "1. El règim de
parada i estacionament en vies urbanes es regula per ordenança
municipal, i es poden adoptar les mesures necessàries per evitar el
destorb del trànsit, com és ara limitacions horàries de durada de
l'estacionament, així com les mesures correctores necessàries,
inclosa la retirada del vehicle o la immobilització quan no estigui
proveït de títol que habiliti l'estacionament en zones limitades en
temps o passin de l'autorització concedida fins que s'aconsegueixi la
identificació del conductor (article 38.4 del text articulat). 2. En cap
cas les ordenances municipals no poden oposar-se, alterar, desvirtuar
o induir a confusió amb els preceptes d'aquest Reglament." Per tant,
és l'esmentat reglament el que estableix la regulació que l'ordenança
municipal recull.

3) Pel que fa a la possibilitat de sancionar de forma més agreujada la
conducció negligent creant risc cert i rellevant per a la resta dels
usuaris, que preveu el quadre de sancions annex a l'ordenança, cal
tenir en compte que l'article 80 del text refós de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovat pel Reial
decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, estableix que les faltes
greus es sancionaran amb multa de 200€, les quals podran
incrementar-se en un 30% en atenció a la gravetat i transcendència
del fet, els antecedents de l'infractor i a la seva condició de
reincident, el perill potencial creat per a ell mateix i per la resta
d'usuaris de la via i al criteri de proporcionalitat. Per aquest motiu es
creu oportú acceptar l'al.legació formulada pel Grup municipal del
Partit Popular i preveure, en el recull de sancions, que la conducta
Conduir de forma negligent, creant un risc cert i rellevant per a la
resta d'usuaris de la via sigui sancionada amb 260€.

Per tot això i d'acord amb els antecedents consideracions més amunt
exposats, s'ACORDA:

Primer.- Desestimar les al. legacions formulades pel Grup municipal del PP
primera i segona i acceptar la tercera d'acord amb les consideracions
efectuades en la part expositiva del present acord.

Segon.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels
règims d'intervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, que es
reprodueix en annex al present acord.

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que han formulat
al. legacions durant el tràmit d'informació pública.



Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província i inserir-los en el tauler d'edictes de
l'Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n'hagi publicat
íntegrament el text.
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El cop cívic-militar del 18 de juliol de 1936, encara que parcialment frustrat per
causa de la vaga general que elva aturar a molts dels principals centres urbans
i poblacions de l'estat, acabaria desembocant en una llarga guerra civil que
guanyarien les forces rebels. La seva victòria va suposar des del primer
moment la deposició, empresonament i eliminació de les legítimes autoritats
electes -locals, autonòmiques, estatals- de la 11 República. L'Alzamiento
Nacional, que va comptar amb el suport de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, va
tenir per objecte la repressió contra totes aquelles persones, gru ps i
organitzacions socials, polítiques i culturals contràries a la ideologia nacional-
catòlica, espanyolista, feixista i reaccionaria que inspirava als colpistes,
mitjançant una violència i un terror implacables.

El cop d'estat i la guerra van donar origen a una dictadura que de forma
sistemàtica va vulnerar els més elementals drets humans i llibertats durant
quaranta anys: infants robats, desenes de milers de persones afusellades,
desaparegudes, violacions sistemàtiques de dones, exili massiu fugint de la
marginació social i la persecució política, treballs forçats en règim d'esclavatge,
desenes de milers de persones detingudes, maltractades, torturades i
empresonades; una fam planificada i gestionada com a instrument de control i
repressió, centenars de milers de persones vigilades; famílies i comunitats
senceres destruïdes, a més de llengües i cultures perseguides.

Les xifres actuals, encara no definitives, a les que ha arribat la investigació
històrica son les 180.000 executats pel franquisme entre 1936 i 1945. Gran part
de les execucions responen a una acurada planificació prèvia, d'acord amb als
sectors civils i militars contrarevolucionaris de cada poble i el mateix passa amb
les nombroses penes de presó dictades en consells de guerra i judicis
sumaríssims, quelcom que vindria propiciat pel manteniment oficial de l'estat de
guerra fins l'any 1948. La proliferació i massificació dels camps de concentració
i .de presons convertiren el sistema penitenciari en la pedra angular d'un
engranatge repressiu amb batallons de treballadors i un sistema de redempció
de penes mitjançant el treball forçat. És per això que la repressió i l'explotació
laboral es van complementar beneficiant no només a l'estat, sinó també a
particulars i empreses vinculades al bàndol feixista que farien us d'aquesta mà
d'obra forçada.

Vilafranca del Penedès no va ser aliena a aquesta repressió. Els estudis
realitzats pel projecte Tots els Noms de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ha
documentat que en els primers anys del règim Franquista 140 persones van ser
objecte de judicis militars sumaríssims, en els quals es van condemnar 20
persones a la pena de mort, de les quals se'n van executar efectivament 19.



Desenes d'altres persones nascudes a Vilafranca van patir penes de presó i
tancaments en camps de concentració, on algunes hi van morir fruit del
maltractament, els treballs forçats i les epidèmies produïdes per
l'amuntegament i una alimentació insuficient.

La repressió sistemàtica també es va practicar contra entitats i institucions. Cal
recordar el cas de l'Ateneu Obrer Vilafranquí, una entitat creada el 1885 i que
disposava d'un local propi que va ser arrabassat pel règim i venut il'legalment
el 1966. La repressió del règim franquista va continuar de manera sistemàtica
durant tota la seva existència. D'aquesta manera, sabem que l'any 1954 encara
hi havia a Vilafranca 76 persones en llibertat vigilada; o bé cal esmentar el cas
del Centre Excursionista Vilafranquí, que l'any 1950 va ser clausurat, la seva
junta detinguda de manera preventiva i tres dels seus membres van ser
retinguts durant 15 dies amb unes acusacions que, tretze anys després, es van
demostrar que no tenien fonament. En definitiva, el règim va implementar una
supressió total de llibertats democràtiques i es va caracteritzar per una
vulneració flagrant de drets humans, així com també una repressió racional i
planificada que seguia eixos polítics, culturals, laborals, econòmics i lingüístics
molt clars. Tot allò tenia per fi la imposició d'un pensament únic mitjançant el
terror, però també del control efectiu dels espais de sociabilitat, els
mecanismes formatius, els canals de expressió, la cultura i els mitjans de
comunicació.

Crim contra la Humanitat.

En els judicis de Nuremberg, on es van jutjar els crims de guerra i contra la
Humanitat de l'Alemanya nazi, es van fixar els principis vigents en matèria de
crims contra la Humanitat, que serien definits després a l'Estatut de la Cort
Penal Internacional -1998- com aquells actes inhumans greus que es podien
«cometre com a part d'un atac generalitzat i sistemàtic contra una població civil
-amb multiplicitat de víctimes- i amb coneixement d'aquest atac». És evident
que les greus violacions de drets humans perpetrades a partir del cop d'estat
de l'any 1936 i de la posterior dictadura a partir de 1939, entren de ple dins
d'aquest concepte de crims contra la Humanitat. Aquests delictes tenen com a
característica principal la seva imprescriptibilitat, així establerta en la Convenció
sobre Crims de Guerra i de Lesa Humanitat de 1968, que afirma que aquests
«son imprescriptibles sigui quina sigui la data en què s'hagin comès».

Per altra banda, la Llei espanyola 46/1977, de 15 d'octubre, d'Amnistia, de cap
de les maneres pot servir per emparar aquells delictes, tal com s'assenyala a
l'Annex I d'aquesta moció -"Fundamentos Jurídicos"-, pel que es disposa al
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (ONU-1966), la mateixa Constitució
espanyola (article 10), al Codi Civil (article 1.5), al Codi Penal (Article 607bis), a
la Convenció de Viena sobre el Dret dels Tractats (adhesió de l'Estat espanyol
el 1972), a la Resolució de l'Assemblea General de Nacions Unides de 1973,
sobre "Identificació, extradició i càstig dels culpables de crims de guerra o de
crims de lesa humanitat" i els informes i resolucions del seu Comitè de Drets
Humans de l'ONU, de 2015, oposats a l'aplicació d'aquesta Llei d'Amnistia per
entendre-la contrària als principis vigents de justícia universal. -Una situació
que, a més a més, ha sigut denunciada en repetides ocasions per



organitzacions com Amnistia Internacional, que acaba de presentar juntament
amb la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión
Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos una nova
querella davant la Procuraduría General mexicana pels crims del franquisme a
principis d'aquest any.

Tal i com va assenyalar en el seu dia el Relator Especial de l'ONU en matèria
de Drets Humans, Pablo de Greiff, en el cas d'aplicar-se aquesta Llei
d'Amnistia, això caldria fer-ho un cop determinats els fets, responsabilitats i
penes corresponents; es a dir, en cas de poder ser aplicada hauria de ser-ho a
posteriori, un cop jutjats els fets, però mai a priori, sense donar peu a cap mena
de responsabilitat.

La "querella argentina" i l'aplicació de la justícia universal.

En l'àmbit internacional, la Justícia argentina (Juzgado Nacional en lo Criminal
y Correccional no. 1, de Buenos Aires) ha obert una causa per crims contra la
Humanitat perpetrats per la dictadura franquista en la qual s'han dictat fins a la
data més de vint ordres d'extradició contra vuit exministres franquistes (Rodolfo
Martín Villa, entre altres) i diversos policies, guàrdies civils, militars, jutges ... A
pesar d'això, l'Audiència Nacional espanyola, desatenent les exigències
derivades de l'aplicació d'aquestes normes de justícia universal, ha rebutjat fins
a la data la posada en pràctica d'aquestes ordres de detenció i extradició.

En relació amb aquest procediment són més de cent els ajuntaments de tot
l'Estat (entre ells Pamplona i Vitòria) i alguns de Catalunya, com el de
Tarragona, així com també diversos parlaments (Catalunya, Astúries,
Andalusia, País Basc) els que han donat suport i s'han adherit a la querella.

En aquesta direcció, amb la proposta d'Acord que avui presentem, es tracta
d'aprofundir en aquesta tasca per promoure un relat públic corresponent amb la
veritable dimensió d'aquests fets, recuperar la veritat, la justícia i la reparació
en relació amb les crims comesos a la nostra ciutat, Vilafranca del Penedès, ja
que és a aquest nivell on les grans xifres d'assassinats, desapareguts,
empresonats i exiliats ... es concreten i prenen cos en noms i cognoms, en
relats personals, en proves tangibles, en memòries per rescatar, en
responsabilitats individualitzades.

Per aquests motius, des dels GRUPS MUNICIPALS D'ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA, de la CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR i de VILAFRANCA EN COMÚ a l'Ajuntament de Vilafranca,
proposem l'adopció dels següents acords:

PRIMER: Aquesta Corporació municipal interposarà una querella criminal
davant dels Jutjats d'Instrucció de Vilafranca' del Penedès per tal que
s'investiguin els crims contra la Humanitat comesos per la dictadura franquista
que van afectar els veïns i veïnes d'aquest municipi (s'adjunta relació en Annex
li), es determinin les circumstàncies en que van ser perpetrats, quins van ser
els seus responsables directes i mediats i, en el seu cas, es procedeixi a la



seva imputació, processament, judici i condemna, i s'acorda iniciar, en
col.laboració amb els grups i associacions de memòria històrica i tots els grups,
entitats i ciutadans en general que s'hi vulguin sumar, els treballs per a la seva
preparació d'aquests procediments, consistents bàsicament en la consolidació
del relat de fets procedint a la recollida de testimonis i qualsevol altre tipus de
documentació, així com aprofundint en l'argumentació que ja s'aporta com a
base d'aquesta declaració.

SEGON: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès es compromet a dignificar i
millorar la senyalització de la fosa comuna de Vilafranca del Penedès i el
recinte militar, amb la informació dels soldats republicans inhumats durant la
Guerra Civil.

TERCER: L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès tindrà cura que la
senyalització de la Memòria Democràtica a la vila es 'mantingui en bones
condicions.

QUART: Traslladar aquest acord al Juzgado Nacional de lo Criminal y
Correccional Federal de Buenos Aires, República Argentina, a càrrec de la
jutgessa María Servini de Cubría per tal que tingui els efectes que procedeixin
en la Querella 4591/2010, anomenada "N.N. por genocidio y/o crímenes de
lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista".

Vilafranca del Penedès, 21 de juny de 2016.



NOM PROCEDIMENT N EXP CONSElL DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
SAUMELL RIBAS,MANUEL SU 894 16/06/1939 Pena de mort 17/10/1939
SERRANOMILLÀN, ANTONI SU 12a ld
SERRATRIDORSA,FELIP SU 1999 14/11/1940 30a 20a
SOLERROVIRA, ISABEL SO 23436 30/09/1939 Presó atenuada
SONETCASAS,ANTONI SU 2165 03/07/1939 Cadena perpètua 6a ld
TORNÉ CASTELLET,ANTONI RP 2846 1940 Pèrdua total de béns
TREMOLS PELL,JOSEP SO 26145 22/01/1942 Reclusió perpètua
TUBELLA SOLER,ANTONI SU 10589 26/06/1939 6a ld
TUDELA CORBALANM LLORENÇ SO 22187 Sobreseïment
TUDÓ CASELLAS,MAGí SU 30a
TURRÓ FERRER,PERE SO 29429 8a no
VERICATJARA, DOMÈNEC SO 13480 29/01/1942 Reclusió perpètua 20a ld
VERICATJARA, NARCís SO 13477 23/08/1939 Pena de mort 22/01/1940
VIA FLOS,RAMON SU 17481 20a
VIA PARELLADA,CEcíLIA SU 902 12/07/1939 6a ld 6a
VICENT AGUILAR, LLUís SO 15823 12a ld 12a
VIVESSUAU, JOAN SU 1485 06/05/1939 20a
VIVESTERRADES,JOAN RP 1669 1939
VIVESVIVES, JOAN SO 20109 27/01/1940 14a 8m
XIMÉNEZ BATISTA,ANTONI SO 21383 12a

Font: Ramon Arnabat Mata, Jesús Castillo Prado i Daniel Sancho Paris (2009), La repressió del primer franquisme a l'Alt Penedès (1939-1948), Vilafranca del
Penedès: Institut d'Estudis Penedesencs.



NOM PROCEDIMENT N EXP CONSELL DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
PALAU FONT, ALFONS SO 27452 12/07/1943 Pena de mort 11/02/1944
PALLARÉS FIGUERAS, MANUEL SU 1525 25/05/1939 Pena de mort 30/07/1939
PALLÀS PEGUEROLAS, AMADEU SU 2883 01/06/1939 na 1d
PARDO ARAGUA, JOSEP SU na 1d
PARERA OLIVELLA, ENRIC SU 7243 12/06/1939 na 1d 2a
PARÉS BALTÀ CELA, ANTONI RP 5304 1941 Sobreseïment
PÉREZ CASANOVAS, JOSEP SU 17841 02/03/1940 15a
PÉREZ MARTíN, JESÚS SU 7619 01/06/1939 Pena de mort 06/07/1939
PETRUS GELABERT, JOSEP MARIA SU 1186 22/05/1939 na 1d
PITARCH SEGRE, DOMÈNEC SU

PLA BEL, JOSEP SU 8146 22/06/1939 Pena de mort 20/10/1939
PLANS MARIMON, MIQUEL SU 17841 20a
PLANS NADAL, JOAQUIM SU 6191 07/07/1939 Pena de mort 07/12/1939
PUBILL JORDI, TERESA SU 17664 05/04/1940 12a 1d
PUIG BATLLE, MANUEL SU 2885 06/05/1939 20a
QUER ALAVO, FÈLIX SU 12945 27/12/1939 20a 6a
QUERALT MIRACLE, JOSEPA SU 5395 06/04/1939 na 1d indult
RÀFOLS MORA, PAU SU 18634 05/04/1940 na 1d 6m 1d
RALLÉ SANS, MAGí SU 1186 22/05/1939 Pena de mort 02/08/1939
REDÓ ClRES, RAMON SU 1681 11/05/1939 na 1d no
ROMAN RIBAS, FRUCTUÓS SU 16558 21/01/1943 Pena de mort 17/03/1943
ROVIRA TÉRMENS, JOSEP SU 8148 22/06/1939 30a 20a 1d
ROVIROSA ROVIROSA, JOAN SU (Saragossa) 01/02/1938 Pena de mort 30a
SANCHEZ AZURMENDI, EMILI SU 30a
SANCHEZ PIÑOL, JOAN JOSEP SU 6a 1d 2a 24d
SANTACANA FONT, JULIÀ su na 1d



NOM PROCEDIMENT N EXP CONSElL DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
LLUCH GUASCH, JOSEPA SU 17644 05/04/1939 12a ld

LÒPEZ ALCARAZ, LAZARO SU 4337 01/06/1939 12a ld

LÓPEZ AVILA, ANTONI SU 227 05/12/1939 Pena de Mort 16/04/1940

MAÑÉ RAFECAS, MAGí SU 352 22/06/1939 20a 12a ld

MARTí BATLLE, JOSEP SU 17841 02/03/1940

MARTí MARIMÓN, JOSEP SU 17841

MAS GALTÉS SO 19798 (mort a la presó)

MASCARÓ OLIVELLA, JOAN SU 8147 14/12/1939 20a 12a ld

MASSANA NICOLAU, JOSEP RP 2248 1940 Pèrdua total de béns

MASSANA NICOLAU, TEODOR SU 20a

MATA BERTRÀN, JOSEP SO 23068 31/08/1940 12a ld 10a

MATEU FERRANDIS, JOSEP SU 1989 03/07/1939 20a

MESTRE ARTIGAS, CRISTÒFOR RP 3971 1940 Sobreseïment

MILÀ RIMBAU, JAUME SU 7243 12/06/1939 12a ld 6a

MIRET SOLER, JOSEP SU 3920 01/06/1939 15a

MITJANS MONTSERRAT, DOLORS SU 17664 05/04/1940 12a ld

MITJANS MONTSERRAT, EUGÈNIA SU 17664 05/04/1940 12a ld

MONTANER BERTRÀN, JAUME SO 17813 05/06/1942 12a ld 10a

MONTSERRAT OLIVELLA, JOSEP RP 5304 1942 Absolució

MUNOZ PERALTA, JOSEP SU 30a

NAVARRO MARTOS, FRANCESC SU 1989 03/07/1939 15a

NAVARRO MOVA, VICENÇ SU 05/06/1939 20a 20a

OBIS BALAGUER, SEBASTIÀ SU 9323 20a

OLlVÉ ESCUDÉ, CRISTÒFOR SU 297 20/05/1939 20a 12a ld

OLIVELLA PARELLADA, JOSEP SU 20a

ORTALPERUZA,FRANCESC SU



NOM PROCEDIMENT N EXP CONSELL DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
ESTRADA PINTOR, RAMON SU 18100 22/05/1940 Reclusió perpètua
FARRÉ CAÑís, JOAN SU

FERNÀNDEZ MARTíNEZ, GENís SU 8a
FERRÀN BOLET, JOAN SU 23/06/1939 250 ptes
FERRER MIRÓ, JAUME SU 4590 01/05/1939 Pena de mort 20/06/1939
FERRER PERALTA, JAUME RP 2847 1940 6.000 pta i inhabilitació
FERRER PERALTA, VíCTOR SO 3919 22/08/1939 9a 6a
FERRER RAVENTÓS, TERESA SU 17664 05/04/1940 12a 1d
FERRER RODRíGUEZ, PERE SU

FONT BELTRAN, ANTONI SU 1479 18/05/1939 Reclusió perpètua na
FONT UTGEs, ANTONI SO 22004 29/01/1940 8a inhabilitació
FORT OLIVERES, JOAN SU 30a
GIRALT ROMEU, JOAN SU 15391 02/03/1940 Pena de mort 27/06/1940
GIRONA OLlVÉ, SADURNí SU 13241 23/07/1940 na 1d
GÒNZALEZ LLAVERIA, FRANCESC SO 878 28/09/1942 12a 1d 6a 1d
GRAU RIBA, JOSEP SU 352 22/06/1939 Pena de mort 20/10/1939
GUARDIOLA MOLINER, MARTí SO 26954 29/11/1941 30a 12a 1d
GUARDIOLA MOLINER, SALVADOR SU 7397
GÜELLJULlACHS, JOAN SU 6459 01/05/1939 Pena de mort 17/06/1939
HILARI FONTANALS, ANTONI SU 17644 05/04/1940 na 1d
HILL VENDRELL, EMíLIA SU 902 12/07/1939 9a 6a
HILL VENDRELL, MARIA SU 902 12/07/1939 9a 6a
HILL ZARAGOZA, LLUís SO 1201 22/07/1939 15a 12a
HUGET RAURELL, FRANCESC SO

IZQUIERDO PÉREZ, DOMÈNEC SO 39756 20/05/1942 12a 1d
LLONCH GRÀCIAM NARCís SU



NOM PROCEDIMENT N EXP CONSEll DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
CAMí PUJOL,JOAN SU 8923 14/07/1939 Cadena perpètua

CANALS BUll, RAMIR SU 239 02/12/1939 12a ld 8a ld
CAÑís CAROl, ALFONS SU 3915 10/06/1939 20a no
CARBÓMONTSERRAT, JOSEP SU 12023 14/09/1939 20a 6a
CARBONELLSOLER,JOSEP SU 7397 20a 8a
CARCElESCARVAJAL,JOAN SU 2032 15/05/1939 Pena de mort 15/07/1939
CARRERASSOL~JOSEP SU 19221 21/05/1940 Reclusió perpètua
CARTESMULET, AGUSTí SU 6850 10/06/1939 20a 12a ld
CASANOVAS RIUS,JOSEP SU 16954 14/12/1939 Reclusió perpètua 20a ld
CASASSERRATOSA,ANTONI SU

CASASVIDAL, ANTONI SU 8342 24/07/1939 Pena de mort 27/10/1939
CASTELLVíFIGUERAS,MIQUEL SO 28994 13/08/1943 14a (mort a la presó) la 8 m 20d
CLARAMUNT FERRANDO,ANTONI SO 25801 21/05/1940 20a 12a ld
CLAVÉMONTANER, JOAN SU 5514 23/06/1939 Pena de mort 17/10/1939
CODORNIU LLOP,SALVADOR SU 17547 05/04/1940 12a ld
COLERAFARRERA,VICENÇ SU 10a
COLOMER SOLÉ,JOAN SU 12247 02/12/1939 12a ld 6a
CONESACONESA;PERE SO 23254 11/05/1942 12a ld
CORALSADURN~JOAN SU 20767 04/05/1949 Reclusió perpètua
CORDOALFA FERNÀNDEZ,JOSEPA SU 12a ld
CRUSETPASCUAL,JOSEP SU 22219 04/12/1942 15a
CURTOARASA, JACINT SU 6525 02/12/1939 Pena de mort 29/04/1949
CURTOARASA, JOAN SU 5514 23/06/1939 15a 6a
ESCLASSANSMILÀ, JOAN RP 1914 1939 1.000 pta i 5 anys d'inhabilitació
ESCOBARPARDELLA,VíCTOR SU 2551 09/09/1939 12a ld
ESQUÉARNABAT, JAUME SU 380 20/05/1939 12a ld 6a



ANNEX 2. VILAFRANQUINS I VILAFRANQUINES REPRESALIATS PER LA DICTADURA FRANQUISTA

NOM PROCEDIMENT N EXP CONSEll DE GUERRA CONDEMNA COMMUTACiÓ
ALBERTí 5BERT, J051E5 5U 12863 18/11/1939 12a 1d 6a
ALEMANY ROIG, JOAN SO 25035 16/06/1942 12a 1d 6a 1d
ALMIRALL GIBERT, ANTONI 5U 1186 22/05/1939 Pena de mort 02/08/1939
AMADOR BELENGUER, CIPRIÀ SU 1982 01/06/1939 15a
ANGLÈS SANS, JOAQUIM SU 12751 05/12/1939 20a 8a
ARENY ATGES, JOSEP RP 232 1939
BADIA PALAU, JAUME SU

BALAGUER VENTURA, FRANCESC SU 16681 14/12/1939 12a 1d 6a
BARGALLÓ VALLS, JOAN SU

BARTOLOMÉ CARRETER, JAUME SU 5514 23/06/1939 20a 12a 1d
BARTOLOMÉ CARRETER, SALVADOR SU 5514 23/06/1939 15a
BAYER TERRADES, XAVIER SU 1480 06/05/1939 Reclusió perpètua
BERROYA ARMENGOL, JAUME SU

BERROYA ARMENGOL, JOSEP SU

BERROYA ARMENGOL, RAMON SU 8923 14/07/1939 15a 12a
BERROZPE ARMENGOL, JOSEP SU 12a 1d
BERTRAN HERO, ENRIC RP 2843 1940
BIOSCA JORDÀ, JORDI SO 30127 24/03/1943 12a 1d no
BLANCH BRITLLES, JOAN SU 13956 05/12/1939 12a 1d 8a
BOVER SALDÓ, JOAN SU 2883 01/06/1939 12a 1d la
BOVÉ BOTET, JOAN SU

BRICULLÉ RAVENTÓS, PERE RP 2845 1940 Pèrdua total de béns
BRUNET ROBERT, ESTANISLAU 5U 1911 08/07/1939 12a 1d
BUISAN ROMERALES, MIQUEL SU 16111 14/12/1939 6a 1d
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