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Comitè d’Avaluació i Seguiment parcial1 del Projecte d’Intervenció 
Integral al Barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès 
 
Identificació de la sessió 
Data: 20 d’octubre de 2010 
Hora: 19.30 hs. 
Lloc: Sala Pau Boada, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 
Hi assisteixen: 
Maria Dolors Rius Marrugat, Regidora de Barris de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Aureli Ruiz Milà, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Josep Anton Cuscó Palau, cap de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al 
Barri de l’Espirall 
David Puig Barrachina tècnic de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al 
Barri de l’Espirall 
Montse González Figueras, tècnica de Participació  
 
 
Membres del Comitè en representació de l’Ajuntament: 
Ramon Zaballa Serra, grup municipal del PSC 
Teresa Baqués Esteve, grup municipal de la CUP 
Francisco Cruz Criado, grup municipal del PP (absent) 
Albert Zafra Soler, grup municipal d’ERC  
Bernat Villarroya García, grup municipal d’ICV-EUiA  
 
Membres del Comitè en representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i 
agents econòmics i socials: 
Joan Tarrida Busquets, Comunitat de propietaris Espirall, 58 
Antonio Díaz González, AVV Espirall 
Rosa Buldú Busquets, Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat 
Joan Rius Marrugat, Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall  
Antonio Alsina Felip, Futbol Club Base Espirall-Les Clotes 
Mari Carmen Reina Montes, AMPA CEIP Pau Boada  
 
Participen també en la sessió: 
Josep Quelart Bou (grup municipal d’ERC) 
José Egea (Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall) 

                                           
1És parcial ja que no es compta amb la presència dels representants de la Generalitat 
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Obre la sessió la regidora del Projecte d’Intervenció Integral al barri de l’Espirall, la Dolors 
Rius, donant la benvinguda als assistents i agraint la seva presència. 
 
La regidora explica que aquesta sessió respon a la moció realitzada per la CUP sol�licitant 
una comissió de seguiment del projecte i a la proposta d’alguns membres del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment del PIIBE de reunir-se amb més freqüència i sense els components 
de la Generalitat amb l’objectiu de disposar de més informació. 
 
En Josep Anton Cuscó explica el quadre que s’ha lliurat als assistents (veure annex). Un 
quadre que inclou l’estat de cadascuna de les actuacions del projecte. 
 
L’Aureli Ruiz passa a comentar l’estat d’algunes de les actuacions més destacables del 
projecte. 
 
1. Plaça Pau Casals. Explica el problema que ha generat a l’Ajuntament la suspensió de 
pagaments (concurs de creditors) presentada per l’empresa adjudicatària a principis d’estiu 
i que ha provocat el retard de l’execució de l’obra. El dia 19 d’octubre es va fer la signatura 
d’inici d’obres; aquestes començaran el dijous 21. 

Ramon Zaballa: pregunta si aquesta empresa pot executar l’obra malgrat el concurs 
de creditors. 
Aureli Ruiz: l’equip de govern no ha parat fins a tenir les garanties i els avals 
necessaris per assegurar l’execució de l’obra. 

 
 
2. Aparcament plaça Pau Casals. Tot i no ser una actuació PIIBE està tan relacionada i 
interessa tant als veïns que s’explica el seu estat. S’ha recepcionat el passat 15 d’octubre i 
han estat lliurades a l’Ajuntament les claus de l’aparcament. Ara s’ha de donar d’alta els 
serveis i escripturar les places per poder-les vendre. La situació actual dels preinscrits per la 
compra de places d’aparcament està en 35 compradors confirmats, 12 que estan en dubte, i 
20 que han renunciat. 

Albert Zafra: sol�licita si s’ha tingut en compte la connexió amb l’aparcament, si es 
porta a terme, de la plaça Doctor Bonet. I demana què passa finalment amb l’IVA de 
l’aparcament. 
Aureli Ruiz: la connexió està prevista i per tant l’aparcament disposa de l’espai per 
fer la connexió. Respecte a l’IVA, corresponent a un total al voltant dels 1.700.000€, 
s’ha demanat informes tant a despatxos d’advocats com a l’Agència Tributària i 
encara no està clar què s’ha de fer amb l’IVA, existeixen diferents punts de vista i no 
està clar quina és l’opció definitiva. 
Antonio Díaz: s’ha de vetllar per evitar que les tanques de l’obra no limitin encara 
més l’accessibilitat dels veïns a la zona, que no s’ampliïn més aquestes tanques, i si 
s’ha de fer que es treballi per zones deixant pas en aquelles on no es treballi. 
Josep Anton Cuscó: es procurarà afectar el mínim possible als veïns. Està previst 
durant la realització de l’obra donar informació als veïns afectats sobre la situació de 
les tanques, afectacions,...  
En Ramon Zaballa proposa que davant la manca de venda de places de l’aparcament 
s’ofereixin places de lloguer assequibles. 
 

 
2.1. Places de rotació a l’aparcament. Confirma que no s’han previst places de rotació a 
l’aparcament. Que s’ha fet un avantprojecte per estudiar la viabilitat d’introduir-ne places 
de rotació. El resulta és que adequar l’aparcament per incorporar places de rotació 
suposaria una despesa al voltant dels 300.000 euros. 

La Dolors Rius amplia la informació afegint que hi ha la possibilitat d’un pla B,amb el 
suport dels comerciants de l’Espirall,  consistent en l’habilitació de zones taronges o 
blaves en superfície que són molt més eficients que les d’aparcament soterrat. 
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Ramon Zaballa: demana si estan localitzades les zones que es destinarien a aquest 
tipus d’aparcament. 
Dolors Rius: hi ha un estudi específic de Via Pública que les identifica. 
Teresa Baqués: la implementació  d’aquest zones s’hauria de consensuar amb els 
veïns i no només amb el comerciants del barri 
Bernat Villarroya: proposa habilitar la zona blava davant el cementiri com a zona 
taronja. 
Aureli Ruiz: no pot ser ja que les zones taronges han d’ubicar-se davant dels 
comerços, són zones similars a la càrrega i descàrrega. 

 
3. Millora dels carrers comercials. S’informa que després de la intervenció al carrer Espirall 
aquesta s’acabarà amb el canvi dels arbres i la modificació dels escocells (es taparan) per 
ampliar la zona de pas dels vianants. 
S’explica que mitjançant el treballa de les comissions veïnals, el treball amb la Unió de 
Botiguers i Comerciants de l’Espirall, l’estudi realitzar per Serveis Viaris i el realitzat per 
Urbanisme s’ha definit la intervenció que es farà al carrer Baltà de Cela entre els carrers 
Sant Sadurní i Salvador Seguí, establint un model d’aplicació que ha d’anar més enllà del 
projecte d’intervenció.  
 
La Dolors Rius defineix la secció de l’actuació del carrer Baltà de Cela: dues fileres 
d’aparcament i una única direcció. Comenta també que es vol fer una imatge corporativa de 
l’Espirall, per exemple afegint l’escut del barri al mobiliari urbà. 
 
En Josep Anton Cuscó afegeix que la actuació inclourà segurament la intervenció en una 
part del passatge Luis Mata Acedo (carrer Espirall - Mossèn Coy). Comenta que, en el marc 
de l’actuació de soterrament de línies aèries també s’aprofitarà per soterrar el cablejat de 
les cruïlles de Baltà de Cela,  

Albert Zafra: Es pregunta si un mobiliari diferent a la resta de la vila és necessari, si 
és igual a la resta permet recórrer a l’estoc general sense haver d’incrementar 
despesa. 
Joan Rius: pregunta si és el moment oportú per fer obres als carrer. En un moment 
de crisi fer obres als carrers pot perjudicar molt al comerç.  
Dolors Rius: les obres són necessàries i es calcula que podien estar enllestides en 
quatre mesos. 
Albert Zafra. Proposa fer un model d’intervenció en les cruïlles, que s’uniformin els 
carrers per no trobar un carrer heterogeni tal i com passa actualment. 
Teresa Baqués: destaca la importància d’actuar aviat al carrer Luis Mata Acedo 
donada la seva degradació. 

 
 4. Plaça Fèlix Mestres. L’obra està pendent d’adjudicació. Les obres començaran el proper 
desembre. La Dolors Rius comenta que s’aprofitaran les vacances de Nadal per intervenir i 
ampliar el pati de la guarderia “l’Enxaneta”. 
 
 
5. Espirall 58. S’explica l’estat de les obres de la fase 1 del projecte: les rampes estan quasi 
acabades i s’està treballant en la solució d’algunes problemàtiques sorgides. I es destaca les 
qüestions més importants de la segona fase (mur, accessos serveis, jocs gent grans,...) 

Albert Zafra. Demana si s’han solucionat els temes de les rampes dels blocs 5 i 6 i el 
problema de les escomeses 
Dolors Rius. S’està treballant en la solució dels problemes detectats.  Explica que el 
projecte es va presentar als veïns d’Espirall 58 i ells el van acceptar tot i que 
presentant algunes esmenes (com confirma en Joan Tarrida president de la 
comunitat de propietaris d’Espirall 58) tingudes en compte en el desenvolupament 
del projecte. 
Teresa Baqués: és important consultar amb els veïns afectats però alguns temes han 
de comptar també amb la resta del veïnatge, per exemple la tala dels d’arbres. 
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Expressa que no considera que la intervenció a Espirall 58 hagi millorat la imatge del 
recinte. 
Joan Tarrida. Defensa la metodologia emprada en la validació i seguiment del 
projecte per part de la comunitat de propietaris, s’han fet més de cinc reunions. 
Tanmateix i per evitar actuacions individuals s’està realitzant una recollida de 
signatures de tots els veïns (porta a porta) amb la decisió de la comunitat respecte a 
l’arbrat. 
Dolors Rius. Reclama al Joan Tarrida que depurin la interlocució única de la 
comunitat, que qualsevol qüestió es gestioni des d’aquesta interlocució. 
Antonio Díaz. Demana disposar de més informació de les actuacions que es fan al 
barri.  

 
 
6. Minideixalleria. S’explica el pressupost que tindria aquesta actuació, 60.000 euros la 
compra i uns 12.000 euros de manteniment anual. S’està esperant altres pressupostos per 
comparar, estudiar la viabilitat del projecte i decidir si s’executa o no l’actuació. 

Bernat Villarroya. Fa palès la seu desconcert respecte els preus de la minideixalleria 
que considera diferents als comentats en ocasions anteriors 
Josep Anton Cuscó. Defensa que són els pressupostos amb els quals es compta i que 
no s’han tingut uns altres. 

 
7. Centre Cívic. Es presenta les conclusions de l’estudi de programació referents al centre 
cívic.  

� S’inicia la presentació abordant el tema del pressupost; el centre cívic (i actuacions 
subordinades) és el que resta incloure en partides pressupostàries del projecte 
d’intervenció integral, la intenció de l’equip de govern és incorporar els més de 
3.000.000 d’euros al pressupost 2011. 

� Està previst comptar amb el projecte executiu abans de l’estiu del 2011. 
� S’ha descartat ubicar el centre cívic al solar dels bombers perquè la marxa dels 

bombers en qualsevol cas no serà abans del termini del projecte d’intervenció 
integral, pròrroga inclosa. Aquest fet i la manca de solars d’equipaments lliures al 
barri motivà la recerca d’alternatives donant lloc, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, a l’estudi de programació dels equipaments de l’Espirall. 

� L’estudi de programació, tal com explica en Josep Anton Cuscó,  es basà en una 
diagnosi prèvia realitzada pel servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament sobre 
les entitats del barri: estat, activitats, necessitats,... 

� S’explica, en base a l’estudi, quin seria el programa funcional del centre cívic i quins 
espais necessitaria. El centre cívic es faria partint de la proposta de màxims 
condicionat al pressupost. 

� Es presenten les dues propostes definitives: mercat i plaça Doctor Bonet, tot 
explicant les avantatges i desavantatges de cadascuna de les alternatives. Es 
destaca que l’opció de la plaça Dr. Bonet és menys cara (necessita de menys 
plantes) beneficiant la gestió posterior del centre cívic i que la seva construcció 
permetria la segona fase de l’aparcament de la plaça Pau Casals. 

� La construcció del centre cívic a la plaça Doctor Bonet es l’alternativa triada per 
l’equip de govern. 

 
Ramon Zaballa: demana com és que l’estudi no ha incorporat les escoles del barri, 
no a nivell de recollida d’activitats sinó en disposició d’espais per realitzar-ne.  
Albert Zafra. Considera que l’opció Doctor Bonet es carrega la possibilitat de comptar 
amb un gran espai (places Pau Casals i Doctor Bonet) per al barri. Se li respon que la 
plaça Doctor Bonet no perdrà espai ja que guanyarà la part del gimnàs i el tros de 
darrera d’aquest. 
Teresa Baqués: creu que la plaça Doctor Bonet és el lloc adequat, de fet comenta 
que es l’opció que sempre s’ha defensat des del barri.  
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Ramon Zaballa: pregunta si no seria una opció possible accelerar la disponibilitat del 
solar dels bombers. 
Joan Tarrida: pregunta si no es podria sol�licitar una pròrroga major que permetés 
construir el centre cívic al solar dels bombers. 
Aureli Ruiz: l’opció del bombers és impossible accelerada i la pròrroga d’execució que 
permet el Departament de Política Territorial i Obres Públiques només és de dos 
anys. 
Antonio Díaz. Proposa no tallar del tot la comunicació entre les dues places amb 
l’edifici, es podrien deixar pas pels laterals. Se li respon que l’edifici no està dissenyat 
però que segur serà el màxim d’integrant en l’espai que ocuparà. 
Ramon Zaballa: Pregunta si no es pot afegir al centre cívic la biblioteca comarcal 
ampliant el centre cívic. Se li respon que no és possible per les característiques de 
tots dos espais. Es comenta que la biblioteca és un tema a tractar més endavant, 
entre altres aspectes perquè no correspon al projecte d’intervenció. 
Antoni Alsina. Vol que es concreti on es realitzarà el centre cívic. La Dolors Rius 
respon que una vegada estudiades les diferents possibilitats l’equip de govern ha 
optat per la plaça Doctor Bonet. 
Ramon Zaballa. Es queixa que tot i que és l’equip de govern qui ha de decidir sobre 
aquestes qüestions no es doni al comitè un paper de consell assessor, que s’escolti 
l’opinió dels representats del comitè abans de prendre les decisions. L’Albert Zafra 
afegeix que potser també s’hauria d’haver obert a una consulta popular al barri la 
ubicació definitiva del centre. La Dolors Rius comenta que el procés s’ha fet d’una 
manera totalment transparent. 

 
Com a punt final la Dolors Rius sol�licita als assistents quina periodicitat volen donar a 
aquest fórmula de comitè parcial. 

En Ramon Zaballa proposa fer una reunió abans d’oferir la informació als veïns i 
l’Albert Zafra proposa no superar el sis mesos sense reunió. 

S’acorda que aquest model de comitè tingui un temporalitat no major als sis mesos, to i que 
no es fixa cap data per ala següent sessió. 
 
En el torn de precs i preguntes l’Albert Zafra comenta tres incidències: 

1. Al carrer Francesc Candel s’ha fet malbé una tanca de fusta, quan s’arreglarà? 
2. Al final del mateix carrer es van fer unes escales de fusta que l’aigua ha fet malbé. A 

part fora convenient incorporar un focus per poder accedir-hi quan no hi ha llum 
natural. 

3. Demana si la runa que s’acumula darrera el cementiri es taparà i si no serà un perill 
fer-ho amb el tipus de runa que s’ha acumulat. 

4. L’Aureli Ruiz pren nota de les incidències. Respecte la tercera incidència es comenta 
que sí està previst tapar aquella runa. L’Antonio Díaz afegeix que les empreses que 
s’encarreguen d’aquestes qüestions tenen màquines per compactar la runa. 

   
Tanca la sessió la regidora de Barris, Dolors Rius, tot agraint la presència dels assistents. 
 
 

Vilafranca del Penedès, 20 d’octubre de 2010. 
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Annex 1: presentació centre cívic 
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Barri de l’Espirall

 

A.V de 
l’Espirall

Centro Cultural 
Rociero

Club de 
Petanca 

Vilafranca

Església Nostra Sra. 
De Montserrat

Unió de botiguers i 
comerciants de l’Espirall

Casal d’Avis Caixa Penedès

Comunitat de 
propietaris Espirall 58

Junts per l’Espirall

AMPA Pau Boada

AMPA Mas i Parera

El Turó

Centre de dia Salut Mental

Club de karate 
Hiraken

Base Espirall-
Les Clotes

Unió Ciclista

Centre Obert la Finestra

Casal de les dones

Associació 
Alkantara

Hermandad Virgen 
de la Puerta

Pl. Dr. Bonet

Puntaires 
de l’Espirall

Sociograma entitats de l’Espirall

 



Comitè d'Avaluació i Seguiment parcial_20101020 8 

PROGRAMA FUNCIONAL DEL CENTRE CÍVIC
El Centre Cívic de l’Espirall oferirà els següents serveis:

- punt d’atenció i informació al ciutadà,

- espais de relació, participació, formació i creació (els tallers),

- cessió d’espais per la vida comunitària (associacions i entitats),

- accés a les noves tecnologies de la informació (Espai TIC),

- atenció i activitats per a nens, primera infància i les seves famílies (Centre Obert i Casa Petita),

- activitat per a joves (Espai Jove),

- activitats dirigides a la gent gran,

- atenció i activitats per a les dones (Casal per la Igualtat)

Variables a tenir en compte
La mida de la sala polivalent

L’assignació d’espais d’ús exclusiu o compartit pel que fa a les activitats dels 
serveis municipals (pel centre obert i l’espai jove)

La definició de drets i deures de les entitats usuàries del centre cívic

La tipologia dels espais de treball intern (espais unificats compartits o despatxos 
per servei)

La mida del bar-cafeteria, segons entorn i model de gestió

 

 



Comitè d'Avaluació i Seguiment parcial_20101020 9 

 

ALTERNATIVES PROPOSADES

El present Estudi de programació proposa:

Dues alternatives d’implantació pel 
nou Centre Cívic:

1.1: implantar el Centre Cívic a 
l’emplaçament de l’edifici del Mercat.�

1.2: implantar el Centre Cívic a la plaça 
del Doctor Bonet. �
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Annex 2 

Estat Observacions

1.01 Remodelació d'espais lliures públics de l'antic polígon ADIGSA Iniciada Fase 0 relacionada amb l'execució de la plaça Pau Casals

1.02 Arranjament de dos espais lliures lligats al camp de futbol i el cementiri Finalitzat

1.03 Arranjament de la pl. Pau Casals i Dr. Bonet i creació d'un parc infantil Iniciada Termini previst d'execució 5 mesos

1.04 Millores en carrers comercials Iniciada Carre Espirall pendent de canviar l'arbrat. S'està finalitzant el projecte definitiu del carrer Baltà de Cela. S'inclourà a més el passatge Luñis Mata Acedo

1.05 Arranjament de la pl. Fèlix Mestre Nutó En tràmit d'adjudicació Publicada eal BOP el 5 d'cotubre de 2010. Inici d'obra desembre

1.06 Remodelació de l'espai públic al c. Espirall 58 per a joc per la gent gran. Rampes d'accès En execució Finalitzant la primera fase, pendent d'aprovació la segona on s'incorporaran els jocs per a la gent gran

2.01 Programa de rehabilitació de façanes al barri Pendent d'iniciar Pendent d'un estudi de les façanes del barri per la Societat Municipal d'Habitatge. Pressupost 2010 i 2011

2.02 Instal·lació de comptadors d'aigua en substitució dels aforaments En execució Realitzats en diferents comunitats del barri C/Espirall, Sant Sadurní, Mas i Jornet.

2.03 Soterrament de línia telefònica en un tram de l'AV Pelegrina Pendent d'iniciar Es començarà a treballar el projecte el gener de 2011

2.04 Soterrament de línies aèries (experiència pilot) i adequació del cablejat aeri En execució Pendent de finalitzar el soterrament de la línea de mitja tensió provinent del balcó de les Clotes. La resta del pressupost se sumarà a les cruïlles de l'actuació  1.04

3.01 Construcció d'un nou edifici com biblioteca i espai polivalent Pendent d'iniciar Estudi de programació dels equipaments de l'Espirall. A partir d'ell es començarà a dibuixar el projecte

3.02 Remodelació de la zona esportiva de l'Espirall Finalitzat

3.03 Nou accés a les pistes esportives del CEIP Pau Boada i coberta d'una pista per al seu ús comunitari Pendent d'iniciar
Dividida en tres parts. A primera executada amb el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local. La segona fase és la corresponent al PIIBE, s'està estudiant la 
millor manera de cobriment

4.01 Espai TIC al centre cívic Pendent d'iniciar Subordinada a l'actuació 3.01

4.02 Creació d'un telecentre dins la biblioteca comunitària del CEIP Pau Boada Pendent d'iniciar En estudi de la millor opció d'execució

5.01 Construcció d'una minideixalleria per al barri al costat del mercat de la Pelegrina Pendent d'iniciar En estudi la viabilitat i la millor opció d'execució

5.02 Instal·lació de 3 gira-sols amb energia fotovoltaica a la nova pl. Dr. Bonet-Pau Casals Pendent d'iniciar Subordinada a l'actuació 3.01. Actuació reformulada. L'energia fotovoltaica es recollirà al sostre del centre cívic

6.01 Reforç de l'enllumenat per millorar la seguretat en punts de l'antic polígon Adigsa Iniciada Subordinada a l'actuació 1.01

6.02 Programa d'inserció de la dona en el món de l'esport mitjançant activitats de nova creació Finalitzat

6.03 Programa d'activitats formatives destinades a dones de baix nivell formatiu En execució Possible seu del SIAD setmanal al barri

6.04 Projecte casa petita al nou espai polivalent Pendent d'iniciar Subordinada a l'actuació 3.01

6.05 Adequació d'espais destinats a dinamització i a col·lectius de dones a l'espai polivalent Pendent d'iniciar Subordinada a l'actuació 3.01

7.01 Pla de dinamització juvenil i adequació d'un espai jove Iniciada Subordinada a l'actuació 3.01. Treballat les bases del pla de dinamització juvenil. S'estudia un programa conjunt amb Serveis Socials d'intervenció amb joves del barri

7.02 Pla de dinamització comercial dels botiguers de l'Espirall En execució Assessorament extern i realització de diverses accions. Presentació de l'estat actual del pla el 28 d'octubre

7.03 Programa de suport a joves emprenedors En execució
Formació i tres jornades de sensibillització emprenedora (darrera 20/10). Segona edició de la "botiga on line" a finals d'octubre.Al desembre possibilitats d'iniciar un curs 
d'emprendre

7.04 Programa d'integració sociocultural a través de l'esport Finalitzada Complementària a l'actuació 6.02. Impuls i consolidació de "Les Tardes..."

7.05 Pla de participació ciutadana dels projectes d'actuació de la Llei de barris En execució Comissions ciutadanes i altres processos paral·lels

7.06 Pla per la convivència Finalitzada

7.07 Gestió del Pla d'Intervenció integral de l'Espirall En execució

7.08 Programa de dinamització comunitària al barri En execució Complementària de l'actuació 7.06. Taller per la convivència. En estudi aplicació del progrma de mediació al barri

8.01 Construcció de guals per a minusvàlids i persones amb mobilitat reduïda

8.02 Millora de les parades d'autobús i instal·lació de plataformes per a minusvàlids

Actuacions finalitzades
En execució
Centre cívic i actuacions subordinades

Projecte d'Intervenció Integral al barri de l'Espir all
Vilafranca del Penedès

Actuacions

En execució

Estat de les actuacions PIIBE - 20 octubre 2010

Pendent d'executar els darrers guals del barri previstos

 


