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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 10/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de novembre de 2005 
Horari: de 20,03 a 21,58 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé 
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Emília Torres i Miralles 
 
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 de data 18 
d’octubre de 2005. 
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Pere Regull (CiU), manifesta que respecte del punt 9 (Pacte per la Salut) caldria fer 
constar que l’alcalde va manifestar que la gestió del nou Consorci no comportaria cap 
despesa per a l’Ajuntament. 
 
S’accepta aquesta petició, i l’alcalde Marcel Esteve admet que ho va dir, tal com ho ha 
expressat també el Departament de Salut de la Generalitat. 
 
 L’acta, amb la incorporació esmentada, és aprovada per assentiment. 
 
 
I. CESSIÓ DE TERRENYS PER A CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
Dins del procés de millora de l’atenció sanitària al municipi està prevista la 
construcció a Vilafranca del Penedès d'un nou Centre d’Atenció Primària, el qual se 
sumarà a l’actual de la plaça del Penedès. La localització més adient per aquest Centre 
d’Atenció Primària són uns terrenys de propietat municipal, de 2.700 m2 de superfície 
aproximadament i de forma trapezoïdal, amb accés per l’avinguda de la Pelegrina 
(sector de sòl de Llevant). Concretament, el Centre d’Atenció Primària s’ha de situar a 
l’avinguda de la Pelegrina, entre els carrers d’Igualada i de Subirats, i tindrà al seu 
costat equipaments policials i una zona verda. 
  
El Departament de Salut de la Generalitat ha demanat  a l'Ajuntament la cessió dels 
terrenys adients per aquesta finalitat. 
 
Els terrenys on es preveu la construcció del Centre d’Atenció Primària són una part de 
la finca registral núm. 18.640, estan classificats com a sòl urbà, qualificats pel 
planejament general com a sistema d’equipaments comunitaris (clau 5.5) i tenen una 
edificabilitat neta d’1,2 m2st/m2s. Tanmateix, es troba pendent d’aprovació definitiva 
una modificació puntual del POUM que adscriurà els terrenys a la clau genèrica 5, de 
forma que serà viable l’ús sanitari. 
 
Els terrenys en qüestió tenen actualment caràcter demanial, i per a cedir-los s’ha de 
portar a terme d’acord amb la llei l’alteració de la seva qualificació jurídica, de forma 
que passin a tenir la condició de béns patrimonials. Aquest expedient d’alteració de la 
qualificació jurídica es pot tramitar simultàniament amb el de cessió del domini dels 
terrenys a la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això, s'ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'alteració de la qualificació jurídica (de bé de domini 
públic a bé de naturalesa patrimonial) del bé que s'ha esmentat, consistent en una 
superfície aproximada de 2.700 m2, de forma trapezoïdal, situada a la zona 
d'equipaments del sector de sòl de Llevant, identificada mitjançant un plànol incorporat 
a l'expedient, i que conforma parcialment la finca registral núm. 18.640 (tom 1073, 
llibre 398 de Vilafranca, foli 43, referència cadastral 1988701 CF9718N000 1MP), 
situada amb façana a l’avinguda de la Pelegrina. 
 
Segon.- Aprovar també inicialment la cessió gratuïta del domini del bé immoble 
referenciat, de 2.700 m2 aproximadament, a la Generalitat de Catalunya (Departament 
de Salut), amb la finalitat exclusiva que l'Administració cessionària  hi construeixi (per 
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si mateixa o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic) i posi en marxa al seu 
càrrec un equipament sanitari (Centre d’Atenció Primària). La cessió tindrà lloc en les 
condicions establertes en l'article 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 
Tercer.- Sotmetre l'expedient originat al tràmit d'informació pública pel termini de 
trenta dies, als efectes de presentació de possibles suggeriments i reclamacions, i 
donar-ne compte a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, els acords 
d’alteració de la qualificació jurídica i de cessió gratuïta s’entendran aprovats 
definitivament, sense necessitat d’un nou acord exprés. 
  
Quart.- La cessió de domini tindrà lloc en els termes que preveuen els articles 49 i 50 
del Reglament del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, els terrenys s’han de 
destinar a la construcció, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un Centre 
d’Atenció Primària (equipament sanitari). Si aquest ús no es produeix dins del termini 
màxim de dos anys des de la cessió del terreny, o posteriorment desapareix, els béns 
cedits revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- Una vegada adoptats expressament o tàcitament els acords definitius, resta 
facultat l’alcalde per a segregar, de la finca registral núm. 18.640, la superfície de 
2.700 m2 identificada  en el plànol tècnic de setembre de 2005 incorporat a l’expedient, 
i per a cedir gratuïtament mitjançant els documents públics o privats necessaris 
aquesta superfície segregada a la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat 
expressada. Es fa constar que la superfície registral de la finca núm. 18.640 és de 
13.993 m2, però mitjançant un acord del ple de 17 de maig de 2005 es va acordar una 
segregació, encara no formalitzada, de 2.323,85 m2 (cessió per a comissaria de 
Policia). 
  
Sisè.- L’eficàcia d’acord acord queda condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual del POUM en tràmit, en virtut de la qual els terrenys objecte de 
cessió han de tenir una qualificació urbanística compatible amb l’ús sanitari. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Salut Paco Álvarez manifesta que la cessió de terrenys és un pas més per 
poder disposar d’un nou ambulatori (Centre d’Atenció Primària), tal com s’hi va 
comprometre la consellera de Salut de la Generalitat. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, i pregunta si se sap quan començaran les 
obres. Contesta Paco Álvarez que una vegada realitzats els passos previs com el que ara 
ens ocupa i altres començaran aquestes obres per part de la Generalitat. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que el seu grup va presentar una moció perquè es construís 
un nou ambulatori fa vuit mesos. L’ambulatori actual encara està més saturat que 
aleshores, i insta al govern municipal a gestionar la ràpida construcció de l’ambulatori, i 
a que l’inici no es retardi tal com passa amb els Jutjats. Només cal anar a l’ambulatori o 
a l’hospital, i preguntar per saber si la situació actual és millor, pitjor o igual que fa tres 
anys. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que cal celebrar poder disposar 
d’un nou ambulatori. Fa anys que es demana i fa anys que l’actual està saturat, però no 
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va ser possible que l’anterior Govern de la Generalitat (de CiU) fes el pas. Les obres no 
les ha de fer l’Ajuntament, però caldrà estar amatents. 
 
Ramon Xena (ERC) es felicita pel nou ambulatori, que anirà acompanyat per una 
ampliació de l’hospital. Els pressupostos de la Generalitat per a 2006 preveuen diferents 
equipaments per a la vila, com aquesta ampliació de l’hospital, la nova escola de la 
Girada, etc., i caldrà treballar perquè s’executin sense retards. L’ambulatori era 
necessari ja fa anys, i és positiu que ara finalment es construeixi. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’actual Govern tripartit de la Generalitat es va formar ja 
fa dos anys. La població de Vilafranca i de la comarca creix molt i el nombre d’usuaris 
de la sanitat pública també, per la qual cosa les circumstàncies actuals no es poden 
comparar amb les de fa uns anys. CiU no rebutja el creixement, però sí aquell que no és 
sostenible perquè no va acompanyat dels serveis adients. Si les obres s’enllesteixen 
d’aquí a tres anys els dos ambulatoris poden estar ja saturats, i fer-ne falta un tercer. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que tant el govern municipal com 
el de la Generalitat estan al cas, i que treballaran per aconseguir els nous equipaments 
necessaris, com s’ha fet ja amb la nova llar d’infants, amb la nova escola de la Girada, 
etc. 
 
 
II. MANIFEST VIOLÈNCIA VERS LES DONES 
 
Es dóna lectura al dictamen següent: 
 
Atès que el proper 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional contra la 
violència vers les dones i aquest Ajuntament vol expressar com cada dia el nostre 
rebuig més ferm davant de la problemàtica social tan greu com és la violència de 
gènere, s’  
 
 
ACORDA: 
 
Aprovar i adherir-nos al Manifest aprovat per la Diputació de Barcelona i la Federació 
de Municipis de Catalunya que seguidament es transcriu: 
 

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS 
LES DONES. 

 
 

PREVENIR LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES, UN COMPROMÍS COMÚ. 
 
 
Avui, 25 de novembre de 2005, els ajuntaments volem expressar com cada dia el nostre 
rebuig més ferm davant d’una problemàtica social tan greu com és la violència de 
gènere. Una violència malauradament encara present en les nostres societats, que 
lesiona els drets fonamentals de les dones i la seva llibertat. Una violència basada en la 
desigualtat què qüestiona els drets de ciutadania i el desenvolupament democràtic. Una 
violència que interpel·la a dones i homes que volen construir unes relacions personals i 
socials basades en el reconeixement, el respecte i la igualtat, i que volem fer, dels 
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nostres pobles i ciutats espais de convivència i de pluralitat, on la violència vers les 
dones no hi sigui present. 
 
Volem també renovar públicament el nostre compromís quotidià en la lluita contra la 
violència de gènere. Treballem per ampliar els recursos i serveis necessaris per 
l’atenció i recuperació de les dones que pateixen violència, així com també de les seves 
criatures, avancem en la creació i consolidació de xarxes de coordinació entre 
professionals, desenvolupem els drets de les dones reconeguts en la llei integral contra 
la violència de gènere i fem de la prevenció un compromís comú dels nostres municipis. 
 
 
Per tot això MANIFESTEM: 
 
 La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència de gènere, ja que 

és tracten d’un atemptat als drets humans i com a tal han d’estar considerades 
socialment intolerables i condemnables en totes les seves formes. 

 
 El nostre compromís amb les polítiques de gènere i igualtat, ja que la violència 

esta basada en la desigualtat i en les relacions de poder. La democràcia, la cultura 
per la pau i la igualtat de gènere són la base per establir relacions igualitàries 
entre homes i dones. 

 
 El reconeixement dels drets de les dones que pateixen violència, per això és 

imprescindible continuar avançant en el desplegament de la llei integral contra la 
violència de gènere, tant des de l’àmbit autonòmic com des de la proximitat del 
món local. 

 
 La necessitat d’avançar en la prevenció de la violència vers les dones. La 

prevenció és la clau per evitar la seva repetició, és doncs, imprescindible 
continuar generant activitats educatives, preventives i de sensibilització adreçades 
a nens i nenes, joves, homes i dones, que ens permetin la detecció precoç de la 
problemàtica, avançar en altres models relacionals i identitaris i superar el 
fenomen i les seves arrels.  

 
 El compromís comú de dones i homes en el rebuig social de la violència de 

gènere. La violència encara que impacta sobre la vida de les dones afecta al 
conjunt de la societat, és per això que volem deslegitimar la violència, trencar la 
seva tolerància social, comprometre’ns amb la igualtat, el reconeixement i la 
convivència, fer dels nostres municipis ciutats i pobles lliures de violència vers les 
dones. 

 
Volem acabar expressant la nostra solidaritat amb totes les dones que pateixen i han 
patit la violència i recordar especialment a totes aquelles que al llarg d’aquest any han 
mort assassinades per els seus companys o ex- companys sentimentals. Per a totes elles 
el nostre reconeixement i homenatge. 
 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Àngels Agramunt demana el recolzament a la proposta. A Vilafranca enguany, i a dia 
d’avui, s’han presentat 53 denúncies, a Catalunya han mort 14 dones i a Espanya 51. La 
Llei de protecció integral recent és positiva, però cal desplegar-la per avançar. 
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Agramunt explica què s’està fent des de l’Ajuntament (treball amb el Consell Comarcal, 
formació, assessorament jurídic i psicològic, ajuts, etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) destaca l’increment que hi ha hagut de peticions d’ordres de 
protecció i de presentació de denúncies. No n’hi ha prou amb aprovar Manifestos, sinó 
que s’ha d’intervenir en la problemàtica real. 
 
Josep M. Figueras (CiU), es mostra favorable el dictamen, i diu que el problema no és 
només de les dones, sinó de tota la societat. Sens dubte, la problemàtica s’ha d’encarar 
dia a dia i amb decisió. 
 
 
III. REPRESENTANT ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
Atès el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició 
del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el 
cessament dels òrgans de govern dels centres docent públics de nivell no universitari de 
Catalunya (DOGG número 4161 de 25 de juny de 2004). 
 
Atesa la Resolució EDC/2037/2004, de 14 de juliol de convocatòria d’eleccions per 
renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats (DOGC 
número 4181 de 23 de juliol de 2004). 
  
Atès que l'ajuntament del terme municipal en el qual es troben ubicats els centres han de 
notificar als directors o directores d’aquests el/la representant designat/da per la 
corporació. 
  
S'ACORDA: 
 
Nomenar representant al consell Escolar de Centre de l’Escola Oficial d’idiomes a la 
regidora d’Educació Sra. Lourdes Sánchez i López, en el supòsit de coincidència en la 
convocatòria de la reunió de dos Consells o bé per malaltia, la substituirà el cap del servei 
d'Educació, Sr. Josep Santacana Bové. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
IV. CANVIS REPRESENTANTS D’ERC 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que en diversos òrgans i organismes municipals hi ha representats els diferents 
grups municipals del consistori, mitjançant regidors o regidores o bé per persones que 
no ostenten la condició de càrrecs electes locals. 
 
Atès que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat un 
escrit demanant la substitució dels seus representants en alguns organismes, la qual 
petició s’ha d’acceptar, s’ACORDA: 
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1. Disposar el cessament, com a membre del Consell Escolar Municipal, de Mònica 
Gispert i Puig. En la seva substitució, es nomena membre d’aquest Consell Miquel 
Ferret i Miralles. 
  
2. Disposar el cessament, com a vocal del consell rector del Patronat Municipal 
d’Esports, de Joan Santacana i Bové. En la seva substitució, es nomena membre 
d’aquest consell rector Laia Alonso i Tejada. 
 
3. Disposar el cessament, com a vocal del consell rector del Patronat Municipal de 
Comerç i Turisme , de Pere Joan Ollé i Fernández. En la seva substitució, es nomena 
membre d’aquest consell rector Jordi Catasús i Corbalan. 
 
4. Disposar el cessament, com a vocal del consell rector de l’organisme autònom 
municipal Torras i Bages, de Ramon Sicart i Batet. En la seva substitució, es nomena 
membre d’aquest consell rector Núria Pallàs i Mitjana. 
 
5. Notificar aquest acord a les persones substituïdes i nomenades, i als òrgans i 
organismes afectats. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En relació amb aquest punt, i els dos següents de l’ordre del dia, el portaveu d’ERC 
Ramon Xena agraeix la dedicació de les persones substituïdes, tractant-se de canvis 
habituals com els que al llarg del mandat han fet altres grups municipals. Cal fer constar 
que ERC no estava representada en el consell de l’empresa municipal SOVIPAR, i que 
ara ho estarà. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra estranyat pel fet que ERC no estigués present fins ara 
al consell de SOVIPAR, S.L., i opina que la seva incorporació és positiva.  Amatller 
considera adient que Ramon Xena deixi el consell de l’Empresa d’Aigües, perquè no 
assistia a les reunions, i en general creu que quan una persona no pot assistir 
habitualment a les reunions és preferible que sigui substituïda per una altra. També 
esmenta el cas de Josep Colomé, que només ha assistit a una reunió del Consell de Medi 
Ambient. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que ell no ha assistit a totes les reunions del consell 
d’Aigües perquè no podia, però feia el seguiment de la gestió amb el president, signava 
els comptes, etc. Considera de mal gust entrar en aquest debat, i afirma que si féssim un 
seguiment trobaríem absències destacades a les reunions de representants de tots els 
grups. 
 
Es produeixen després diferents intervencions sobre aquest aspecte de l’assistència o no 
a les reunions, i l’alcalde clou el debat agraint la tasca de les persones que pleguen dels 
seus càrrecs en aquest moment. 
 
 
V. JUNTA EMPRESA D’AIGÜES 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta extraordinària d’accionistes de 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord 
següent: 
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Atès que la Junta general d'accionistes, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va 
fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer 
l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vice-president i el secretari del 
Consell.  
 
Atès que el membre del consell d’administració, i vice-president d’aquest òrgan, Ramon 
N. Xena i Pareta, ha presentat la seva renúncia al càrrec, la qual és procedent d’acceptar.  
  
En la seva virtut, s'ACORDA: 
 
1r. Disposar el cessament, per renúncia, del membre del consell d’administració de la 
societat Ramon N. Xena i Pareta, que per tant perd també la condició de vice-president 
del consell. 
 
El cessament acordat serà notificat al secretari del Consell d'Administració i a la persona 
que ha cessat en els seus càrrecs. 
 
2n. Nomenar nou membre del consell d’administració de la societat, per un termini que 
coincidirà amb la de la resta de consellers (quatre anys des del nomenament acordat el 22 
de juliol de 2003 i cessament en qualsevol cas quan finalitzarà el mandat de la corporació 
municipal) la persona següent: Joan Recasens i Rosell, amb el D.N.I. núm. 77298099K. 
 
3r. Constatar que el nou conseller nomenat té legalment la nacionalitat espanyola i el seu 
domicili a l'estat espanyol, designant  a aquests efectes com a domicili el corresponent al 
domicili social (plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès). Igualment es 
constata que la persona designada accepta el càrrec i manifesta que no incorre en cap de 
les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent, i 
especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del Govern i 
alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques i, en 
la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Nomenar com a vice-president únic del consell d'administració de la societat el senyor 
Joan Recasens i Rosell, les circumstàncies personals del qual han estat ja reflectides 
anteriorment i que, trobant-se present, accepta el càrrec. 
 
5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, 
Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions necessàries en 
ordre a la plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els 
acords en escriptura pública , inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les 
dades personals del conseller nomenat (especialment data de naixement i estat civil si 
fos necessari). 
 
6è. Aprovar l’acta d’aquesta junta extraordinària d’accionistes, als efectes legals 
adients.  
 
 
VI. JUNTA SOVIPAR, S.L. 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta extraordinària de socis de la societat 
municipal SOVIPAR, S.L., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
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Atès que la Junta de socis, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va fixar en set el 
nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció dels seus 
membres i va nomenar el president, el vice-president i el secretari del Consell.  
 
Atès que posteriorment es van produir canvis de membres del consell, per acords de les 
juntes de socis de 16 de març de 2004 i de 17 de maig de 2005. 
 
Atès que a instàncies del grup municipal d’ERC es considera adient el nomenament d’un 
nou membre del consell d’administració, s'ACORDA: 
 
1r. Fixar en vuit el nombre de membres del consell d’administració de la societat. 
 
2n. Nomenar nou membre del consell d’administració de la societat, per un termini que 
coincidirà amb la de la resta de consellers (quatre anys des del nomenament acordat el 22 
de juliol de 2003 i cessament en qualsevol cas quan finalitzarà el mandat de la corporació 
municipal) la persona següent: Joan Santacana i Bové, amb el D.N.I. núm. 77081061B. 
 
3r. Constatar que el nou conseller nomenat té legalment la nacionalitat espanyola i el seu 
domicili a l'estat espanyol, designant  a aquests efectes com a domicili el corresponent al 
domicili social (plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès). Igualment es 
constata que la persona designada accepta el càrrec i manifesta que no incorre en cap de 
les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent, i 
especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del Govern i 
alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques i, en 
la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Jaume 
Torres i Valls, per tal que porti a terme les operacions necessàries en ordre a la plena 
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en 
escriptura pública , inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades 
personals del conseller nomenat (especialment data de naixement i estat civil si fos 
necessari). 
 
5è. Aprovar l’acta d’aquesta junta extraordinària d’accionistes, als efectes legals 
adients.  
 
 
VII. MOCIÓ SOLIDARITAT LLUÍS M. XIRINACS 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups d’ERC i de la CUP: 
 
La detenció, el 25 d’octubre passat, de Lluís Maria Xirinacs va provocar una lògica 
preocupació en sectors ben diversos de la societat catalana. Un sentiment que va passar 
a ser d’oberta indignació quan, poques hores després, l’autoritat judicial va decretar el 
seu ingrés a la presó. 
 
No és només que l’avançada edat de Xirinacs, 74 anys, i el seu delicat estat de salut 
facin que aquesta decisió sigui difícilment justificable atenent als principis més 
elementals del que hauria de ser un tracte humanitari. És que la seva figura constitueix 
un símbol de la lluita per la defensa de la identitat nacional catalana durant el 
franquisme i els primers anys de la transició. En un pla més universal, a més, Xirinacs 
encarna molt bé la preocupació per posar per davant de qualsevol altra consideració la 
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primacia dels valors democràtics i la dignitat bàsica de l’ésser humà.  No és cap 
casualitat, en aquest sentit,  que a mitjan anys setanta fos proposat com a candidat a 
rebre el premi Nobel de la pau. 
 
És un escarni que Xirinacs, conegut en el seu moment com un veritable apòstol de la no 
violència,  hagi estat sotmès a l’aplicació de la llei antiterrorista –una legislació especial 
que ha estat impugnada en múltiples ocasions per diferents organitzacions de defensa 
dels drets humans-  i tancat a la presó a partir d’unes simples opinions expressades en el 
transcurs d’un acte polític, el setembre de 2002.  La condemna a dos anys de presó, el 
març de l’any passat, que li va imposar l’Audiència Nacional –un tribunal d’excepció 
hereu directe del tristament cèlebre TOP franquista-  no havia comportat fins ara cap 
actuació per part de l’autoritat judicial o policial. I això, malgrat que Xirinacs ha 
continuat, mantenint com sempre, una intensa activitat pública arreu de Catalunya. Tot 
plegat aboca encara més ombres de dubte sobre el perquè d’aquest lamentable episodi. 
 
En conseqüència, se sol·licita que el ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 
 

1. Exigir la retirada de tots els càrrecs contra Lluís Maria Xirinacs 
 

2. Solidaritzar-se amb Lluís Maria Xirinachs i fer pública la seva més alta 
consideració pel seu paper en la defensa de lla identitat nacional  catalana durant 
la dictadura franquista, els primers anys de la transició i fins a l’actualitat. 

 
3. Rebutjar qualsevol actuació que pugui ser interpretada com una vulneració del 

dret d’opinió.  
 

4. Fer arribar aquest acord al ministre de Justícia, al delegat del govern espanyol a 
Catalunya i als grups parlamentaris del  Parlament de Catalunya, del Congrés de 
Diputats i del Senat. 

 
 
Joan Recasens (ERC) remarca que finalment Xirinacs ha sortit de la presó per raons 
d’edat i de salut. Cal solidaritzar-se amb patriotes que com Xirinacs han estat castigats 
per les seves idees, perquè tothom s’ha de poder expressar amb llibertat. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció per garantir la llibertat d’expressió. 
S’observa que s’arriba a empresonar per realitzar declaracions, i que a Vilafranca s’han 
condemnat joves per manifestar-se contra la Constitució europea en dia de reflexió. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Tècnicament, no es poden retirar els 
càrrecs quan ja hi ha una sentència ferma. Al nostre país hi ha llibertat d’expressió, però 
no es pot enaltir el terrorisme. Recorda els episodis del País Basc, amb aldarulls al 
carrer, càrrecs electes d’alguns partits amenaçats que han d’anar amb escorta, etc. 
 
Pere Regull (CiU) diu també que no es poden ja retirar els càrrecs, i que la moció 
s’hauria d’esmenar substituint l’apartat 1 per la demanda de l’indult o la modificació de 
la llei. Tanmateix, dóna suport a la moció, perquè ens hem de solidaritzar amb Xirinacs 
i la seva lluita. El delicte no hauria de ser per pensament, sinó només per accions 
punibles. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra a favor de la moció. Xirinacs 
mereix respecte, com també el mereixen altres persones nascudes aquí o a fora que van 
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lluitar per la llibertat. El dret a l’opinió ha de lliure, encara que el seu grup no 
comparteix les manifestacions que va fer Xirinacs declarant-se amic d’ETA. 
 
Els ponents accepten l’esmena plantejada sobre la impossibilitat de retirar els càrrecs 
quan ja hi ha sentència ferma. Se sotmet finalment  a votació la moció següent: 
 
La detenció, el 25 d’octubre passat, de Lluís Maria Xirinacs va provocar una lògica 
preocupació en sectors ben diversos de la societat catalana. Un sentiment que va 
passar a ser d’oberta indignació quan, poques hores després, l’autoritat judicial va 
decretar el seu ingrés a la presó. 
 
No és només que l’avançada edat de Xirinacs, 74 anys, i el seu delicat estat de salut 
facin que aquesta decisió sigui difícilment justificable atenent als principis més 
elementals del que hauria de ser un tracte humanitari. És que la seva figura constitueix 
un símbol de la lluita per la defensa de la identitat nacional catalana durant el 
franquisme i els primers anys de la transició. En un pla més universal, a més, Xirinacs 
encarna molt bé la preocupació per posar per davant de qualsevol altra consideració la 
primacia dels valors democràtics i la dignitat bàsica de l’ésser humà.  No és cap 
casualitat, en aquest sentit,  que a mitjan anys setanta fos proposat com a candidat a 
rebre el premi Nobel de la pau. 
 
És un escarni que Xirinacs, conegut en el seu moment com un veritable apòstol de la no 
violència,  hagi estat sotmès a l’aplicació de la llei antiterrorista –una legislació 
especial que ha estat impugnada en múltiples ocasions per diferents organitzacions de 
defensa dels drets humans-  i tancat a la presó a partir d’unes simples opinions 
expressades en el transcurs d’un acte polític, el setembre de 2002.  La condemna a dos 
anys de presó, el març de l’any passat, que li va imposar l’Audiència Nacional –un 
tribunal d’excepció hereu directe del tristament cèlebre TOP franquista-  no havia 
comportat fins ara cap actuació per part de l’autoritat judicial o policial. I això, 
malgrat que Xirinacs ha continuat, mantenint com sempre, una intensa activitat pública 
arreu de Catalunya. Tot plegat aboca encara més ombres de dubte sobre el perquè 
d’aquest lamentable episodi. 
 
En conseqüència, se sol·licita que el ple de l’Ajuntament adopti els acords següents: 
 
1. Demanar l’indult de Lluís Maria Xirinacs, i la modificació de la legislació vigent que 
permet la condemna penal per simples pensaments i expressions verbals. 
 
2. Solidaritzar-se amb Lluís Maria Xirinachs i fer pública la seva més alta consideració 
pel seu paper en la defensa de lla identitat nacional  catalana durant la dictadura 
franquista, els primers anys de la transició i fins a l’actualitat. 
 
3. Rebutjar qualsevol actuació que pugui ser interpretada com una vulneració del dret 
d’opinió.  
 
4. Fer arribar aquest acord al ministre de Justícia, al delegat del govern espanyol a 
Catalunya i als grups parlamentaris del  Parlament de Catalunya, del Congrés de 
Diputats i del Senat. 
 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 18 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest 
al grup del PP. 
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VIII. MOCIÓ DROGODEPENDÈNCIES 
 
Se sotmet al ple la següent moció de la CUP: 
 
Atès que el passat estiu va tenir lloc la posada en marxa d’un nou CAS (Centre 
d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències) en el recinte hospitalari de la Vall 
d’Hebron de Barcelona 
 
Atès que aquesta obertura va suposar un fort ressò mediàtic pel fet d’incloure en aquest 
servei una Sala de Venopunció. 
 
Atès que això va suposar el rebuig per part d’alguns veïns del barri. Rebuig que sumat 
al tractament que els mitjans de comunicació li van donar, pot provocar encara més 
perjudicis envers les persones amb problemes d’addicció a substàncies.  
 
Atès que les persones amb drogodependències tenen el mateix dret que qualsevol altra 
persona a rebre atenció sanitària pública, gratuïta i de proximitat. 
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
 
- Que l’Ajuntament de Vilafranca s’adhereixi al manifest que proposa la Federació 
Catalana de Drogodependències defensant tant aquest tipus d’instal·lacions, com totes 
aquelles que treballin per millorar l’atenció i l’assistència a les persones amb 
problemes d’addicció. 
 
- Fer arribar aquesta decisió a l’abans esmentada Federació Catalana de 
Drogodependències. 
 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) recolza el Manifest de la Federació. Malgrat les queixes d’alguns 
veïns per manca d’informació, s’ha de recolzar la política de creació d’aquest tipus 
d’equipaments. Ja en funcionen uns quants, sense que s’hagin ocasionat problemes. 
 
Paco Álvarez (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) dóna suport explícit a la 
moció, ja que totes les persones tenen dret a la sanitat púbica. A Vilafranca ja es porten 
a terme polítiques similars, per exemple des del CAS, i cal continuar i aprofundir en 
aquestes iniciatives. 
 
 
IX. MOCIÓ ESCOLARITZACIÓ 
 
Es presenta la següent moció de la CUP: 
 
Atès que en el ple del passat mes de juliol de 2005, es va aprovar una moció de la CUP 
“per la defensa del dret dels nens/nenes a l’escolarització” en la qual es demanava entre 
d'altres: 
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1. Que l’Ajuntament demani al Serveis Territorials de la Generalitat que agilitin els 
tràmits de la resolució de matriculació aprovats per la Comissió 
d’Escolarització. 
 

2. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament que modifiqui la 
reglamentació per tal que les matriculacions aprovades per la Comissió 
d’Escolarització s’executin al ser publicada la relació de l'alumnat admès. 
 

Atès que els tràmits de resolució de matriculació continuen sent lents (3 o 4 mesos). 
 
Atès que la reglamentació sobre matriculacions no ha estat modificada. 
 
Atès que la CUP considera que aquesta situació vulnera greument els drets dels nens i 
nenes a ésser escolaritzats. 
 
Atès que quasi totes les escoles de la xarxa pública de Vilafranca estan al límit de la 
seva capacitat i això fa preveure que les properes assignacions de nens i nenes que faci 
la Comissió d'escolarització es demoraran entre 3 o 4 mesos en matricular-se. 
 
Atès que la situació que va provocar la moció de la CUP al ple de juliol de 2005 no ha 
canviat.  
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
 
• Que l'Ajuntament faci arribar a totes les escoles de la xarxa pública un document 

en el qual es comuniqui la preocupació d'aquest ple sobre la no matriculació de nens 
i  nenes assignats per la Comissió d'escolarització. 
 

• Que l'Ajuntament demani a totes les escoles de la xarxa pública que matriculin 
immediatament als nens i nenes assignats per la Comissió d'escolarització tot i ser un 
augment de ràtio, sense esperar la resolució del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat. 
 

• Que l'Ajuntament demani al govern de la Generalitat que modifiqui la disposició 
addicional primera del DECRET 252/2004, d'1 d'abril, per tal que els regidors i 
regidores d'ensenyament que així ho reclamin, puguin signar les resolucions referents 
als augments de ràtio. 

•  
•  Que, en cas que el govern de la Generalitat modifiqui la disposició abans 

comentada, la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca reclami poder 
signar les resolucions. 

 
Otger Amatller (CUP) recorda la moció que va aprovar el ple en el mes de juliol 
d’enguany, i manifesta que cal insistir-hi i fer esforços, ja que tot nen o nena té dret a 
l’escolarització ràpida, sense que la burocràcia suposi un obstacle. 
 
Tot seguit es presenta una esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, amb la 
redacció següent: 
 
Esmena a la part dispositiva: 
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Eliminar els apartats tercer i quart, i substituir-los pels següents apartats tercer, quart i 
cinquè: 
 
- Que l’Ajuntament demani la modificació de les normatives relatives a educació, per tal 
que s’adeqüin a les finalitats de  l’atenció a la diversitat dels/les alumnes i a repartir de 
manera equitativa les dificultats que aquesta diversitat genera, de forma que tots els 
centres, tant de titularitat  pública com els concertats, assumeixin el seu compromís 
social amb l’educació i portin a terme una escolarització sense exclusions.  També cal 
que tots els centres sostinguts amb diners públics rebin els recursos materials i humans 
necessaris per tal complir les seves tasques. 
 
- Que l’Ajuntament demani que les normatives sobre educació reconeguin cada cop més 
competències als Ajuntament en matèria educativa, dotant-los dels recursos necessaris”. 
 
- Que l’Ajuntament faci arribar aquest acord al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.” 
 
 
Defensa l’esmena Lourdes Sánchez. A parer seu, cal que mostrem la nostra preocupació 
per la manca d’escolarització fins que es produeix la resolució de la Generalitat, encara 
que les escoles estan en el seu dret d’esperar a rebre l’esmentada resolució. Cal enfortir 
les  competències municipals en matèria educativa (fins ara centrades només en aspectes 
de conservació i neteja dels centres) i modificar la normativa en el sentit de prestar 
atenció a la diversitat i que aquesta es  reparteixi equitativament entre els diferents 
centres. 
 
Otger Amatller (CUP) considera que les esmenes enriqueixen la moció, i les accepta. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. A parer seu, no és necessari canviar la 
norma, sinó posar-se les piles i fer que la Generalitat resolgui més ràpidament les 
peticions. D’altra banda, i posant exemples recents com el de l’IES Eugeni d’Ors en 
matèria de professorat, creu que si des de Vilafranca es pot escolaritzar augmentant les 
ràtios es pot provocar que la Generalitat no reconegui els dèficits educatius. En canvi, si 
la Generalitat decideix augmentar les ràtios estarà reconeixent que els equipaments 
escolars són insuficients. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra desconcertat per l’acceptació de les esmenes per part de la 
CUP, ja que aquestes esmenes són inconcretes i desvirtuen la moció. A parer de CiU, 
seria bo que la resolució la pogués dictar l’Oficina o la Comissió d’Escolarització 
(òrgans amb participació de tota la comunitat educativa local), per tal que la regidora no 
hagi d’assumir en exclusiva la càrrega de la responsabilitat. 
 
Després de diferents intervencions, es constata que les posicions no es troben tan 
allunyades, i que es poden conservar els tres primers punts de la moció i afegir 
igualment les esmenes presentades. 
 
Per tant, finalment se sotmet a votació la moció següent: 
 
Atès que en el ple del passat mes de juliol de 2005, es va aprovar una moció de la CUP 
“per la defensa del dret dels nens/nenes a l’escolarització” en la qual es demanava 
entre d'altres: 
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3. Que l’Ajuntament demani al Serveis Territorials de la Generalitat que agilitin 
els tràmits de la resolució de matriculació aprovats per la Comissió 
d’Escolarització. 
 

4. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament que modifiqui la 
reglamentació per tal que les matriculacions aprovades per la Comissió 
d’Escolarització s’executin al ser publicada la relació de l'alumnat admès. 
 

Atès que els tràmits de resolució de matriculació continuen sent lents (3 o 4 mesos). 
 
Atès que la reglamentació sobre matriculacions no ha estat modificada. 
 
Atès que la CUP considera que aquesta situació vulnera greument els drets dels nens i 
nenes a ésser escolaritzats. 
 
Atès que quasi totes les escoles de la xarxa pública de Vilafranca estan al límit de la 
seva capacitat i això fa preveure que les properes assignacions de nens i nenes que faci 
la Comissió d'escolarització es demoraran entre 3 o 4 mesos en matricular-se. 
 
Atès que la situació que va provocar la moció de la CUP al ple de juliol de 2005 no ha 
canviat.  
 
Atès això, s’ACORDA: 
 
- Que l'Ajuntament faci arribar a totes les escoles de la xarxa pública un document en 

el qual es comuniqui la preocupació d'aquest ple sobre la no matriculació de nens i  
nenes assignats per la Comissió d'escolarització. 

-  
- Que l'Ajuntament demani a totes les escoles de la xarxa pública que matriculin 
immediatament als nens i nenes assignats per la Comissió d'escolarització tot i ser un 
augment de ràtio, sense esperar la resolució del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat. 
 
- Que l'Ajuntament demani al govern de la Generalitat que modifiqui la disposició 

addicional primera del DECRET 252/2004, d'1 d'abril, per tal que els regidors i 
regidores d'ensenyament que així ho reclamin, puguin signar les resolucions 
referents als augments de ràtio. 

-  
- Que l’Ajuntament demani la modificació de les normatives relatives a educació, per 
tal que s’adeqüin a les finalitats de  l’atenció a la diversitat dels/les alumnes i a 
repartir de manera equitativa les dificultats que aquesta diversitat genera, de forma que 
tots els centres, tant de titularitat  pública com els concertats, assumeixin el seu 
compromís social amb l’educació i portin a terme una escolarització sense exclusions.  
També cal que tots els centres sostinguts amb diners públics rebin els recursos 
materials i humans necessaris per tal complir les seves tasques. 
 
- Que l’Ajuntament demani que les normatives sobre educació reconeguin cada cop més 
competències als Ajuntament en matèria educativa, dotant-los dels recursos 
necessaris”. 
 
- Que l’Ajuntament faci arribar aquest acord al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès.” 
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Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor i 1 en contra (aquest darrer del grup del 
PP). 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) L’alcalde explica que, d’acord amb l’article 95 del ROM, la ciutadana Teresa (o 
Teresita) Martín Díaz ha presentat un escrit que conté diversos precs, per tal que el 
secretari en doni lectura. Després de consultar els portaveus dels grups, anuncia que ha 
acceptat la tramitació d’aquests precs. Demana que el secretari faci una lectura resumida 
de l’escrit, tenint en compte la seva extensió de deu folis i el fet que ja se n’ha facilitat 
una còpia a tots els grups municipals. 
 
Es llegeix de forma resumida l’escrit de la Sra. Martín presentat el dia 11 de novembre 
de 2005, el qual demana que se suprimeixin múltiples barreres arquitectòniques que hi 
ha a la vila, de forma que les persones amb discapacitat guanyin autonomia i tinguin 
garantit l’accés als diferents indrets. L’escrit fa un exhaustiu repàs de barreres existents 
a la Casa de la Vila, a l’equipament Antic Escorxador, als edificis judicials, a l’edifici 
de les Aigües, a la piscina, a la via pública, als habitatges i als establiments comercials i 
farmàcies, etc., i proposa diferents mesures que segons l’escrit s’haurien d’implementar 
per corregir les disfuncions observades. 
 
Contesta aquests precs el regidor Coordinador de Govern Ramon Xena, qui recorda que 
des de fa molts anys l’Ajuntament està fent petites i grans coses destinades a eliminar 
barreres, les quals no afecten només les persones amb discapacitats, sinó també altres 
col·lectius (dones que transiten amb cotxets d’infants, gent gran amb problemes de 
mobilitat, persones lesionades, etc.). Xena, que es declara especialment sensibilitzat per 
aquest problema, destaca que els centres municipals ja estan adaptats (encara que pugui 
ser discutible el graó de 2 cm. existent en alguns casos), i que estan previstes reformes a 
l’antic escorxador i als seus voltants. No es tracta d’analitzar totes les matèries i casos a 
què es refereix l’escrit, però s’ha de dir que a Vilafranca, comparativament amb altres 
municipis, déu n’hi do el que s’ha fet, forçant fins i tot la interpretació de la normativa 
vigent de forma que es garanteixi que els pisos nous i els locals siguin realment 
accessibles. Ell comparteix molts aspectes de l’escrit, i altres no, però el document serà 
analitzat, es trametrà a tots els Serveis municipals per al seu estudi i es contestarà. 
 
Ramon Xena manifesta que hi ha situacions inacceptables que s’han de corregir 
(escoles, Jutjats –encara que està previst construir els nous Jutjats que estaran adaptats-, 
pisos d’ADIGSA sense ascensor malgrat que l’Ajuntament ho ha demanat diverses 
vegades, etc.). En definitiva, Ramon Xena afirma que l’Ajuntament ha emprès múltiples 
accions, tot i que la tasca és millorable, i que s’estudiarà el document per veure com es 
pot actuar, malgrat que no es podrà fer tot ni tot de cop. El compromís és el d’arribar 
fins on sigui realment possible. 
 
Per la seva part, l’alcalde Marcel Esteve afirma que estem en presència de deu folis que 
plantegen moltes qüestions que s’hauran d’estudiar. Agraeix l’esforç que ha fet la Sra. 
Martín i les altres persones que hi han col·laborat. 
 



 17

Josep Ramon (PP) demana que s’elabori un informe sobre la viabilitat de les propostes 
plantejades, i que es faci arribar al seu grup una còpia d’aquest informe. Contesta 
Ramon Xena que la resposta que es doni a Teresa Martín es farà arribar al PP. 
 
Pere Regull (CiU) felicita Teresa Martín i tot el grup que ha elaborat el document per la 
seva iniciativa. Aquesta mena d’accions són molt positives, i seria molt bo que ho fessin 
també altres sectors (empresarial, educatiu, etc.). Es tracta d’una lliçó de ciutadania, i 
hauríem de ser capaços de donar una resposta adequada. 
  
b) Otger Amatller (CUP), després de congratular-se pel fet que les aportacions que el 
seu grup va fer en el seu moment al Reglament Orgànic hagin fet possible els precs 
ciutadans anteriors, així com la intervenció en diferents ocasions en el ple d’algunes 
entitats, s’interessa per les al·legacions que s’han produït respecte del projecte de nova 
urbanització de la plaça Milà i Fontanals, i pregunta quantes n’hi ha, què es pensa fer i 
si s’ha pensat alguna solució respecte del manteniment dels pins. Contesta Josep 
Colomé que hi ha hagut trobades amb els veïns i amb els grups municipals, que creu 
recordar que s’han presentat vuit al·legacions, de les quals només dues fan referència als 
pins (les altres tenen relació amb l’aparcament, amb les zones de càrrega i descàrrega, 
etc.). Actualment estan en mans dels tècnics municipals per elaborar l’informe 
corresponent, el qual proposarà què es pot tenir en compte i què no. 
 
c) Otger Amatller (CUP) pregunta si les obres de connexió del carrer General Cortijo 
amb la Girada obligaran a arrencar més pins, i si amb motiu de les mateixes obres s’han 
fet prospeccions arqueològiques. Josep Colomé contesta que després d’un esforç 
important es va aconseguir garantir també la connexió del carrer General Cortijo amb la 
Girada, i que les obres s’han retardat per les darreres pluges; caldrà probablement tallar 
dos pins, i si s’han de rebaixar els terrenys de la Girada (ben probablement s’haurà de 
fer) es portaran a terme les necessàries excavacions arqueològiques. 
 
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                                     Marcel Esteve i Robert 

 
 
 


