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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 10/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de novembre de 2006 
Horari: de 20,05  a 23,40 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  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
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 17 
d’octubre de 2006, i és aprovada per assentiment.  
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I. ORDENANÇA SOBRE SOROLLS I VIBRACIONS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Les múltiples activitats que es porten a terme en el municipi comporten 
problemes de contaminació acústica que causen molèsties a les persones, les quals 
poden veure afectades llur intimitat i llur benestar. 

Dels diferents tipus de contaminació ambiental que els ciutadans i ciutadanes 
perceben, la provocada pel soroll és especialment present en els nuclis habitats. Un 
dels perjudicis més significatius que ha portat el desenvolupament econòmic i industrial 
als nostres pobles i ciutats és l’augment espectacular del nivell de soroll a què es veu 
abocada la població en les activitats de la vida quotidiana. 

Els poders públics tenen un paper fonamental en la lluita contra la 
contaminació ambiental produïda pel soroll, en consonància amb els drets que 
garanteix la Constitució respecte a la protecció de la salut i a un medi adequat al 
desenvolupament de les persones. 

La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció 
contra la contaminació acústica, disposen un seguit de mesures a adoptar pels 
ajuntaments amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les 
ciutadanes, i els doten d’una sèrie de eines per aconseguir-ho. 

S’ha redactat des de l’Ajuntament, partint de l’Ordenança tipus sobre sorolls i 
vibracions elaborada pel Grup de Treball de Soroll i Mobilitat Sostenible de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una nova Ordenança municipal sobre el 
soroll i les vibracions. També s’ha elaborat el mapa de capacitat acústica del municipi 
que preveu l’article 9 de la Llei de protecció contra la contaminació acústica, el qual 
resta incorporat a l’annex 1 de l’Ordenança. 

L’objectiu d’aquesta Ordenança és donar resposta a la inquietud dels ciutadans 
i ciutadanes que, en el marc d’una societat participativa i en un àmbit de progressiva 
conscienciació ambiental, demanen la intervenció de les administracions públiques per 
pal·liar i corregir els efectes nocius de la contaminació acústica en les persones, en el 
si d’un desenvolupament harmònic i sostenible. 

 
Per això, s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de Vilafranca del Penedès sobre 

el soroll i les vibracions, així com el mapa de capacitat acústica del municipi 
incorporat a l’annex 1 de l’Ordenança, d’acord amb el text incorporat a l’expedient 
que consta de quaranta-un articles, una disposició addicional, una disposició 
derogatòria, una disposició transitòria, una disposició final i cinc annexos. 

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública 
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a 
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual 
podran presentar-se al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança 
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria 
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu 
text complet en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 6 abstencions, corresponents 
aquestes darreres al grup de CiU. 
 
Defensa la proposta el regidor de l’equip de govern Patro Recober, tot dient que patim 
diverses contaminacions, i que l’acústica és de les més preocupants. Els ciutadans se’n 
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preocupen, però els poders públics també (directiva europea, llei catalana, llei estatal, 
etc.). L’Ajuntament havia d’aprovar l’Ordenança i el mapa de capacitat acústica, i 
serem un dels primers municipis en fer-ho. S’ha partit d’un model elaborat per la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, però els diferents serveis municipals hi han 
fet aportacions. La idea és arribar al consens, per la qual cosa està obert a estudiar les 
al·legacions que es presentin. 
 
Otger Amatller (CUP) i Josep Ramon (PP) destaquen la necessitat de l’Ordenança i 
anuncien el seu vot favorable, reservant-se però el dret de presentar al·legacions una 
vegada estudiada millor l’Ordenança. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que cal una Ordenança en la matèria, la qual és llarga i 
complexa tècnicament. El seu grup s’abstindrà, i formularà les al·legacions que siguin 
adients. 
 
Patro Recober pregunta si el vot de CiU s’ha d’interpretar com un vot de confiança o 
no, i afirma que si cal estaria disposat a retirar de l’ordre del dia aquest punt per assolir 
el consens. Contesta Aureli Ruiz que l’abstenció és en positiu amb matisos, que 
l’aprovació inicial pot tirar endavant i que ja es faran posteriorment les aportacions 
corresponents. 
 
 
II. PLEC DE CONDICIONS APARCAMENTS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió de data 19 de setembre de 2006, va  acordar 
proposar a l’empresa concessionària SABA l’acceptació del rescat de la concessió en 
matèria d’aparcaments adjudicada pel ple el dia 11 de juny de 1996, i va aprovar també 
l’expedient per a la contractació, per concurs públic i per procediment obert, del contracte 
de concessió d’obres públiques l’objecte conjunt del qual és l’ampliació i l’explotació de 
l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès, la construcció d’un aparcament en el 
subsòl de l’entorn de les places Dr. Bonet – Pau Casals, i la gestió de l’aparcament de 
“Cal Rondina” i del servei d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb 
limitació horària.  
 Atès que la proposta de rescat va ser acceptada expressament per la 
concessionària SABA, per la qual cosa i d’una forma simultània es va sotmetre el plec de 
condicions econòmico-administratives i l’expedient a informació pública pel termini de 
vint dies, i es va obrir el procés de licitació. 
 Atès que dins del termini d’informació pública s’han presentat dues al·legacions 
respecte del plec de condicions, subscrita una per l’Associació de Veïns de l’Espirall i per 
la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, i l’altra pel grup municipal de 
Convergència i Unió. 
 Atès que l’al·legació de les dues entitats del barri de l’Espirall demana, en síntesi, 
que es garanteixi que el nou aparcament que s’ha de construir al barri de l’Espirall tingui 
una capacitat mínima de 150 places, la qual cosa es considera raonable. 
 Atès que l’al·legació presentada pel grup de CiU fa referència en la seva major 
part a diversos assumptes exposats per l’esmentat grup municipal en el decurs de la sessió 
plenària de 19 de setembre de 2006, respecte dels quals ja es va celebrar el debat adient. 
En aquest sentit l’al·legació: 
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- Demana que s’incorporin al plec els avantprojectes dels aparcaments de la 
rambla de Sant Francesc i de l’Espirall, i que s’especifiqui com s’han de deixar 
els acabats del cobriment de l’aparcament de l’Espirall. Però el plec ja dóna 
algunes indicacions generals sobre els aparcaments, com el nombre de places i 
de plantes, i la ubicació dels accessos a l’aparcament de la rambla per la 
façana sud-oest d’aquesta. El plec opta legítimament i raonablement pel fet que 
siguin els concursants els que presentin les seves propostes tècniques, les quals 
podran ser valorades per la mesa de contractació i per l’Ajuntament. 

- Es demana que quant a  l’aparcament de l’Espirall s’estableixi el nombre 
mínim de places. Aquesta al·legació s’estima substancialment i resta 
incorporada amb l’acceptació de l’al·legació en un sentit semblant de 
l’associació de veïns i de la unió de botiguers i comerciants del barri. 

- Quant a les places per a residents de l’aparcament de la rambla, l’al·legació 
considera excessius els preus tant de les cessions del dret d’ús com de 
manteniment. De tota manera, el plec opta per establir un equilibri econòmic 
global que es considera raonable, i no s’ha d’oblidar que s’ha convocat un 
concurs públic, raó per la qual els concursants podran millorar les seves 
ofertes respecte dels imports límit que el plec esmenta. 

- Es demana la supressió de la manca d’obertura en festius de l’aparcament de 
“Cal Rondina”. S’ha de dir que si en el futur es considera necessari 
l’Ajuntament com a titular del servei pot ordenar els canvis horaris adients, 
sens perjudici de les conseqüències econòmiques que el canvi comporti. De tota 
manera, es considera adient acceptar en bona part l’al·legació i suprimir la 
referència del plec al tancament de l’aparcament de “Cal Rondina” durant els 
dies festius. 

- Es demana la modificació dels criteris de valoració del concurs, ja que segons 
l’al·legació no puntuen prou aspectes com la reducció dels terminis 
concessionals, les tarifes i el cànon a favor de l’Ajuntament. Cal dir però que 
tots aquests criteris es tenen en compte i es puntuen, si bé és cert que es 
considera preferible primar per damunt de tot les ofertes que plantegin uns 
aparcaments ben construïts i estructurats, amb uns plans de manteniment i de 
gestió correctes. Tanmateix, s’accepta parcialment l’al·legació, en el sentit de 
minorar una mica la rellevància a efectes de puntuació dels aspectes tècnics i 
d’incrementar en la mateixa mesura els aspectes econòmics. 

- Es demana que no s’inclogui com a objecte del concurs la gestió durant un 
màxim de quinze anys del servei d’estacionament controlat amb limitació 
horària. Aquest assumpte ja ha estat prou debatut en diverses ocasions, i es 
considera que la inclusió d’aquesta gestió és la que garanteix la possibilitat de 
que la concessió sigui viable econòmicament.. 

- Quant al termini per a la presentació d’ofertes, ja es preveurà d’acord amb la 
llei que s’estableixi un termini nou que acabarà el dia 11 de desembre de 2006, 
de forma que els possibles licitadors tindran ple coneixement de les 
modificacions acordades abans de presentar les seves ofertes. 

 Atès que, per tant, s’estima convenient l’acceptació de l’al·legació presentada per 
l’Associació de Veïns i per la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, i l’estimació 
parcial de la del grup de CiU. 
 
 Per això,  s’ACORDA: 
 1. Estimar íntegrament l’al·legació presentada conjuntament per l’Associació de 
Veïns i per la Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall. En conseqüència, la condició 
7 del plec de condicions econòmico - administratives del contracte de concessió d’obres 
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pública per a la construcció i explotació de diversos aparcaments resta redactat en els 
termes següents: 
 

“7.- Redacció del projecte 
En el termini de tres mesos des de la signatura del contracte administratiu, el 

concessionari haurà de presentar a l’Ajuntament el/s projecte/s executiu/s de les obres 
per la construcció de l'aparcament soterrani situat entre les places Doctor Bonet – Pau 
Casals (resta exclosa la reurbanització de l’àmbit afectat), el/s qual/s s’haurà/n 
d’ajustar a les condicions de l'oferta adjudicada, i haurà/n de ser aprovat/s per la 
Junta de Govern Local de l'Ajuntament. L’aparcament haurà de tenir una capacitat 
mínima de 150 places d’aparcament. L’Ajuntament, en funció de la demanda, de 
l’estudi de necessitats i de la urbanització posterior de la plaça Pau Casals, pot decidir 
ampliar el nombre de places, produint-se en aquest cas les operacions adients de 
compensació a favor del concessionari ”. 

2. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal de CiU. 
En aquest sentit, i amb independència de l’exigència d’una capacitat mínima de 150 
places de l’aparcament de l’Espirall: 
 
 La condició 35ª del plec resta redactat en els termes següents: 

“35.-Criteris d’adjudicació 
La mesa de contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els 

criteris, i aplicant les puntuacions màximes, següents: 
Puntuació tècnica (màxim 100 punts): 

- Proposta tècnica i memòria de l’ampliació de l’aparcament de la plaça del Penedès 
(35 punts). Es valorarà també la previsió de places per a bicicletes i motocicletes. 
- Proposta tècnica i memòria de l’aparcament entre les places Dr. Bonet – Espirall,  
(20 punts) 
- Pla de gestió i manteniment dels aparcaments de plaça Penedès-rambla Sant 
Francesc (10 punts) 
- Pla de gestió, manteniment i renovació d’equips del servei d’estacionament regulat 
(10  punts) 
- Proposta tècnica i memòria de la reposició en termes similars als actuals de la 
superfície de la rambla de Sant Francesc (10 punts) 
- Terminis d'execució de les obres (10 punts)  
- Millores tècniques (5 punts) 

Puntuació econòmica ( maxim 60 punts): 
-  Reducció terminis concessionals (10  punts) 
- Tarifes a càrrec de les persones usuàries quant als aparcaments de la plaça del 
Penedès-Rambla i de “Cal Rondina” (10 punts) 
- Cànon  per a l’Ajuntament (s’execptua la indemnització per rescat), millorant els 
mínims establerts (10 punts) 
- Millora percentatge de places compromeses per a l’execució de la part de residents 
(10 punts) 
- Condicions econòmiques per als residents en l’adquisició de places i procés de 
comercialització (10 punts) 
- Estudi econòmic financer de la concessió (10 punts)”. 
  

La condició 16ª del plec resta redactada així: 
“16.- De l'aparcament de “Cal Rondina”  
El règim d'explotació d'aquest aparcament serà exclusivament de règim rotatori 

i d’ abonats, no essent susceptible de cap classe de cessió.  
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L’horari de funcionament de l’aparcament serà com a mínim l’actual, el qual 
comprèn tots els dies no festius, almenys de 7 a 23 hores”. 
 3. Fer pública la modificació aprovada mitjançant un edicte que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la província. En el mateix anunci s’informarà de l’ampliació del termini 
per a presentar proposicions en el marc del concurs públic convocat. El termini no 
finalitzarà el dia 24 de novembre de 2006 com estava previst, sinó el dia 11 de desembre 
de 2006. 
 4. Notificar aquest acord a l’Associació de Veïns i a la Unió de Botiguers i 
Comerciants de l’Espirall, i al grup municipal de CiU. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC), 6 en contra (grup de CiU) i 2 abstencions (PP i CUP). 
 
El ponent Francisco Romero remarca que s’han presentat dues al·legacions. La de les 
entitats de l’Espirall tracta de garantir un nombre mínim de 150 places, la qual cosa és 
raonable i s’accepta. Quant a l’al·legació de CiU, s’estimen alguns punts (places 
mínimes a l’aparcament de l’Espirall, horari de “Cal Rondina” i retocs en els criteris de 
puntuació de les proposicions presentades). 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que el seu grup ja va rebutjar el projecte de concurs, i 
que no es tracta de reformar el plec sinó de fer marxa enrere, per la qual cosa la CUP 
s’abstindrà. La idea millor seria la de gestionar directament la zona blava l’Ajuntament, 
i amb els ingressos construir l’aparcament de l’Espirall, i més endavant si calgués un 
aparcament al centre. Si és necessari hem d’anar a poc a poc, sense regalar diners 
injustificadament a l’empresa que sigui concessionària. També recorda Amatller que el 
seu grup està recollint signatures demanant un referèndum sobre la gestió de les zones 
blaves, en té ja unes 3.000 i espera que siguin escoltades. Es mostra contrari a la 
privatització de la gestió de serveis. 
 
Josep Ramon (PP) mostra el seu acord amb les al·legacions presentades. S’abstindrà en 
la votació perquè es tracta d’aprovar definitivament el plec, i el PP considera excessiva 
la concessió per quinze anys de la gestió de les zones blaves, tal com ho demostren els 
estudis econòmics realitzats. Quant a les places d’aparcament de l’Espirall, s’hauran de 
vendre a preu de mercat i no més cares, i opina que els preus de cessió d’ús de les 
places de la rambla de Sant Francesc són massa alts. 
 
Pere Regull (CiU) aprecia que s’hagi acceptat alguna al·legació de CiU, però el 
plantejament de fons és incorrecte, i en realitat s’haurien d’haver estimat totes les 
al·legacions. Són necessaris avantprojectes que no tindrien cap cost per a l’Ajuntament 
(els pagaria el futur concessionari), amb les ubicacions i les entrades exactes. No se sap 
la ubicació concreta de l’aparcament de l’Espirall, ni com es deixarà la coberta amb 
vista a la futura urbanització, ni a quina demanda respon la previsió de 150 places, etc. 
Respecte de la rambla de Sant Francesc, Regull afirma que a hores d’ara s’ignora si se 
cediran o no places per a residents, i si es fa serà a uns preus per damunt del mercat i 
amb uns costos de manteniment exagerats. Quant als criteris de valoració del concurs 
s’ha millorat una mica, però tot i així encara es primen factors tècnics sobre els 
econòmics, i exposa amb detall el que a parer seu són criteris de puntuació 
contradictoris establerts erròniament pel plec. 
 
Francisco Romero (equip de govern) contesta que els preus de venda de l’aparcament 
de l’Espirall seran de mercat, i que el plec en general és correcte, com ho demostra el 
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fet que hi hagi només una al·legació puntual que s’accepta i una altra de CiU. El plec 
planteja un escenari d’equilibri econòmic global, i si no preveu la urbanització de la 
superfície de l’Espirall és perquè no se sap exactament la dimensió final de 
l’aparcament. 
 
Pere Regull (CiU) diu que és greu que no se sàpiga l’emplaçament i les dimensions de 
l’aparcament de l’Espirall, i recorda que qualsevol aparcament de més de 150 places 
obligaria a compensar econòmicament, de la mateixa manera que haurem de pagar si 
decidim ampliar horaris de funcionament. S’afirma que existeix un equilibri econòmic, 
però això no és veritat perquè les dades reals només les coneix SABA. No sabem el 
rendiment exacte de les zones blaves (es parla de 500.000 euros anuals), i caldria 
disposar de totes les dades. El plec no sembla fet amb el cap i CiU perdrà la votació, 
però creu que és llàstima que no es millori el redactat, es faci un estudi i es porti a 
l’aprovació del ple de febrer amb coneixement de causa. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el plec s’ha elaborat amb el cap i amb un bon 
treball tècnic, i lamenta que Pere Regull posi en dubte la professionalitat dels tècnics 
municipals. Hi ha la voluntat ambiciosa des del govern municipal de construir un 
aparcament a la rambla i un altre a l’Espirall per tal de pal·liar un dèficit històric, i això 
es farà després d’haver parlat amb associacions de veïns i de comerciants. Esteve 
manifesta que la postura de CiU és pròpia d’un partit d’oposició. 
 
Pere Regull (CiU) aclareix que no ha formulat cap crítica als tècnics municipals, els 
quals fan bé la feina d’acord amb les directrius polítiques. Qui té la responsabilitat i 
aprova són els polítics. 
 
 
III. CONSORCI TV LOCAL 
 
Se  sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, per acord de data 18 de juliol de 2006, va aprovar 
inicialment la constitució del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local 
Pública del Penedès (Penedès TV), i el projecte d’estatuts corresponent del nou 
Consorci. 

Atès que sotmès l’expedient i el projecte d’estatuts a informació pública durant 
trenta dies, no s’ha presentat cap al·legació ni reclamació. 

Atès que l’acord municipal de 18 de juliol de 2006 preveia la constitució del 
Consorci per part de tots els ajuntaments dels municipis de l’Alt i del Baix Penedès 
concessionaris del programa núm. 2 del canal 30. Tanmateix, per raons diverses fins 
ara únicament han adoptat l’acord de constitució els ajuntaments de Vilafranca del 
Penedès, de Santa Margarida i els Monjos, Gelida i de la Granada. 

Atès que cal per tant modificar el redactat dels estatuts aprovats inicialment, tot 
fent referència a que qui constitueix el Consorci inicialment són els municipis de 
Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Gelida i la Granada, sens 
perjudici de la possible incorporació més endavant d’altres municipis i ens locals. 
També s’han produït altres modificacions puntuals dels estatuts per millorar-ne el seu 
redactat, sense produir-se però alteracions substancials. 
   

Per això, s’ACORDA: 
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1.- Aprovar definitivament la constitució del Consorci per la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública del Penedès (Penedès TV), format inicialment pels 
municipis de Vilafranca del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Gelida i la 
Granada, i també els estatuts del Consorci que consten incorporats a l’expedient.  

2.- Publicar l’acord de constitució i els estatuts del Consorci en forma legal, 
facultar l’alcalde per atorgar l’acta de constitució i comunicar els acords a la 
Generalitat de Catalunya per tal que es porti a terme la inscripció registral adient del 
nou ens. 

3.- Ratificar el nomenament com a representant de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès en el Consorci, amb efectes a partir de la seva constitució, de l’alcalde 
Marcel Esteve i Robert. En qualsevol cas, el nomenament s’entén realitzat a favor del 
càrrec d’alcalde, qui assumirà també la presidència del Consorci. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora de Comunicació Lourdes Sánchez explica que l’acord inicial s’ha d’adaptar 
als municipis que participaran en la constitució inicial del Consorci, sens perjudici que 
posteriorment se n’afegeixin d’altres. També s’han portat a terme algunes millores del 
redactat dels estatuts a instàncies del grup de CiU (Aureli Ruiz). Agreix el consens 
assolit i espera la incorporació de la resta de municipis. 
 
Otger Amatller (CUP), amb referència a les paraules de l’alcalde en el punt anterior de 
l’ordre del dia, afirma que fer oposició no és dolent, i que el paper de govern o 
d’oposició no es tria. El procés de la televisió digital ha de tirar endavant, i no es pot 
obstaculitzar per raons polítiques. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al nou Consorci, encara que seria preferible la 
incorporació a l’ens dels municipis restants. 
 
Aureli Ruiz (CiU) subratlla que ha existit en els darrers dies un diàleg fluid que ha 
permès un acord, amb incorporacions fetes per CiU. L’assumpte no s’ha de polititzar, i 
seria bona la incorporació de tots els municipis amb independència de les majories de 
govern existents en cadascun. CiU ha mirat una mica de fer de pont en aquest sentit. 
 
 
IV. ADMINISTRADORS FESTA MAJOR 2007 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del següent acord de la Junta de 
Govern Local de 30 d’octubre de 2006: 
 

Nomenar Administradors/es de la Festa Major 2007 de Vilafranca del Penedès que 
ha de celebrar-se l’any vinent, a les persones següents: 

   EVA DELRIU BELMÀ   38.144.606-A 
JOAN RIUS MARRUGAT       37.645.043-T 
MANEL TRIAS VIVES          77.311.132-J 
EVA SANS RIBERA                 77.312.783-P 
JORDI SADURNÍ LLURBA    79.285.620-C  

De conformitat amb la normativa reguladora aprovada pel Ple Municipal el dia 11 
de febrer de 1980, es donarà compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió 
que es celebri. 
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Es fa constar que els administradors i administradores han estat presentats a tots els 
membres del consistori abans de l’inici de la sessió plenària. 
 
L’alcalde Marcel Esteve felicita les persones nomenades per haver acceptat el repte, 
demana que tothom hi col·labori i desitja encert en la seva gestió. 
 
V. MOCIÓ VEGUERIA PENEDÈS 
 
Es presenta la següent moció impulsada per la “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, i 
assumida per diversos grups municipals: 
 

El passat dia 21 de març de 2006, aquest Ajuntament va prendre entre d’altres els 
següents acords: 

“ 1.– Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incloure dins de la proposta de 
divisió territorial de Catalunya la “Vegueria del Penedès”, formada per municipis de l’Anoia, 
l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, tenint en compte la voluntat expressada pel ple 
d’aquest Ajuntament a pertànyer a la “Vegueria del Penedès”, i, per tant, cas de portar a terme 
el qüestionari anunciat, es possibiliti en el mateix la opció per la “Vegueria Penedès”. 

2.- Instar al Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a fer efectiva la 
Revisió del Pla General Territorial de Catalunya que tenia com a data límit el passat mes 
d’octubre de 2005, i que, en la mateixa, es creï un nou àmbit funcional de planificació 
territorial  que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i aquells 
municipis de l’Anoia que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta iniciativa, de 
conformitat amb la moció que en el seu dia va aprovar, ja, aquest Ajuntament i se li va donar 
trasllat, tenint en compte aquest nou àmbit funcional de planificació territorial als efectes dels 
plans parcials i sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne aquells que s’hagin 
elaborat i adequant-los al nou àmbit. 

3.- Que traslladi aquest acord als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de Política 
Territorial, al Conseller de Relacions Institucionals i Participació, al Conseller de Governació 
i Administracions Públiques, al President del Parlament i al President de la Generalitat de 
Catalunya. 

4.- Crear una comissió, constituïda  per un representant de cada grup polític municipal, 
(CiU, IC, CUP, ERC, PP i PSC) i per sis persones designades pel  Secretariat de la 
“Plataforma per una Vegueria Pròpia”, amb la funcions de : 

-  Coordinar totes les accions a dur a terme per promoure i impulsar les accions 
necessàries per tal que tan els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya prenguin 
plena consciència de la ferma voluntat d’aquest Ajuntament d’aconseguir  “la Vegueria 
Penedès”. 

- Promoure i reforçar els lligams amb tots aquells Ajuntaments i Consells comarcals, 
que lliurement vulguin afegir-se, per posar les bases per el desenvolupament d’aquest nou 
àmbit funcional de planificació territorial 

5.- Fer clarament visible el recolzament d’aquesta Vegueria, amb la col·locació 
d’aquells elements publicitaris que s’escaiguin (pancartes, anuncis,...), a càrrec d’aquest 
Ajuntament,  a les entrades i sortides del municipi, i a la Plaça de la Vila,  deixant constància 
de l’adhesió d’aquest Ajuntament a la sol·licitud d’una vegueria pròpia, “la Vegueria 
Penedès”.  

6.- Reservar una plana en el “Butlletí Municipal” per tal que la Comissió, creada en 
aquest Ple, pugui fer un escrit, article o reportatge informant als vilatans i vilatanes sobre la 
vegueria. 

7.- Concedir un ajut  econòmic a l’entitat “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, per 
tal de poder continuar treballant en el seu objectiu d’explicar i obrir el debat de la Vegueria a 
tota la ciutadania (exposicions; edició de materials, etc).. 
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8.- Manifestar clarament la presència testimonial dels representants de l’Ajuntament de 
Vilafranca en els organismes on i quan es tractin temes relatius a la ordenació territorial, sense 
que es puguin prendre ni signar acords sense la prèvia aprovació pel Ple de l’Ajuntament. “ 

Constituïda la comissió paritària que havia d’impulsar el desenvolupament d’aquests 
acords, hem de manifestar que malgrat les vuit reunions celebrades fins ara, s’ha posat 
clarament de manifest la seva inoperància.  

Les discussions que s’hi produïen impedien d’aconseguir la finalitat pretesa,  bé per la 
inexistència de voluntat política, per part d’uns, bé per la continuada manca d’assistència  
d’alguns membres,  bé per la pròpia dinàmica de la comissió mancada de capacitat operativa.  

Aquesta Plataforma contempla amb preocupació la situació creada, confusa i de 
desinterès explícit, que a voltes voreja el boicot, i deixa “l’aplicació “ de l’acord de Ple en 
mans d’un sol grup, el Socialista, com en l’afer de la pancarta, que malgrat tots els 
representants en la Comissió, exceptuant-ne el representant del P.S.C., varen decidir que es 
poses en el balcó de l’ajuntament, al final en funció d’una incorrecta aplicació literal de 
l’Acord, es penjada al balcó de “Cal Cerer”, que no es troba a la Plaça de la Vila,  sinó al 
carrer de la Cort i de Santa Maria. 

D’aquesta manera un Acord que pretén promoure i impulsar les accions necessàries 
per tal que tan els ciutadans com el Parlament i el Govern de Catalunya prenguin plena 
consciència de la ferma voluntat d’aquest ajuntament d’aconseguir “la Vegueria Penedès”, 
Promoure i reforçar els lligams amb tots aquells Ajuntaments i Consells comarcals, que 
lliurement vulguin afegir-se, per posar les bases per el desenvolupament d’aquest nou àmbit 
funcional de planificació territorial, i  Fer clarament visible el recolzament d’aquesta Vegueria, 
amb la col·locació d’aquells elements publicitaris que s’escaiguin (pancartes, anuncis,...), a 
càrrec d’aquest Ajuntament,  a les entrades i sortides del municipi, i a la Plaça de la Vila,  
deixant constància de l’adhesió d’aquest ajuntament a la sol·licitud d’una vegueria pròpia, “la 
Vegueria Penedès”, esdevé, únicament en la pràctica, en la penjada dels cartells d’adhesió a 
les entrades del municipi, el que ja es important, però del tot insuficient respecte de la lletra i 
l’esperit de l’Acord de 21 de març de 2006.  

Vista doncs la poca eficàcia de la comissió paritària,  entenem que cal anar endavant i 
trobar noves formes que puguin donar lloc al compliment  de l’Acord Municipal. 

 
I per això, 
Instem a les forces polítiques d’aquest Ajuntament a prendre els següents Acords de 

Ple:                 
1.-  Nomenar, en la propera Junta de Govern Local,  la persona que  faci les gestions 

oportunes perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van sortint en la materialització 
de l’Acord de Ple del dia 21 de març de 2006. En aquest acord, entre d’altres,  es preveia que 
calia fer visible el recolzament donat a l’acció en pro d’aquesta Vegueria i ho concretava en les 
següents propostes, ja aprovades en la seva majoria per la comissió paritària en reunió del dia  
4  de maig de 2006: 

a) Penjar la pancarta, de forma fixa, immediata  i continuada, al balcó de 
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila 

b)  Fer les gestions pertinents perquè la  comissió paritària disposi d’una pàgina de 
cada  Butlletí Municipal sense cap tipus de limitacions, tot responsabilitzant al seu coordinador 
que ho tingui en compte i traslladi al Secretari de la Comissió tot allò que cregui convenient,  
amb la deguda antelació, ja a partir d’aquest proper Butlletí.   

c) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta signada per l’Alcalde 
fent-les partícips de la voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de 
planificació territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de 
procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva 
documentació el logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les 
activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a estendre, entre els 
associats o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria Pròpia. 

d) Copatrocinar l’elaboració i muntatge de l’exposició “VEGUERIA PRÒPIA”.  
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2.- Mantenir activa, i fer operativa, la comissió paritària creada, perquè asseguri i 
vetlli pel compliment d’aquests acords; esperonant els seus membres a col·laborar en la línia 
del que s’ha acordat. 

3.- Afegir entre les tasques a dur a terme per part de la comissió paritària, les següents: 
a)  Impulsar  trobades entre els diferents municipis i consells comarcals de l’Anoia, 

l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf tot aplicant-hi les formes organitzatives que més s’hi adiguin 
atès el lloc i el moment, i que serveixin per posar les bases per al desenvolupament d’aquest 
nou àmbit funcional de planificació territorial.  Cercar i crear els mecanismes necessaris per 
aconseguir que la “Vegueria” esdevingui un fet, i limitar a la presència necessària d’aquest 
Ajuntament en aquelles estructures que no promoguin, o fins i tot posin en dubte, l’ efectivitat 
de la creació d’aquest nou àmbit. En el ben entès, però, que això no ha de suposar el 
trencament de cap tipus de relació informativa amb totes les administracions que s’escaiguin i 
tot aprofitant les sinèrgies ja creades entre els diferents ajuntaments i els consells comarcals 
d’aquest àmbit. 

b) Promoure, d’acord amb les Associacions de Veïns i altres entitats i col·lectius,  
xerrades informatives per difondre la necessitat de la Vegueria. 

4.- Atès que la comissió d’Organització Territorial del Parlament de Catalunya va 
aprovar d’instar al Govern perquè creés l’àmbit funcional de Planificació Territorial Penedès, 
i que el calendari polític comporta la impossibilitat pràctica d’aprovació, demanar al Govern 
de la Generalitat que mentre no es discuteixi al Parlament la creació de l’Àmbit, es paralitzin 
tots aquells Plans sectorials i territorials, i aquells acords de govern, que no tinguin en compte 
aquesta petició o la puguin dificultar en el futur. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 11 vots a favor (CiU, ERC, PP i CUP) i 10 en 
contra (grup Socialista –PSC-ICV-). 
 
D’acord amb el ROM, l’alcalde ha autoritzat la intervenció en el ple d’un representant 
de la Plataforma, el Sr. Fèlix Simón. 
 
El text de la intervenció de Fèlix Simón és el següent: 
 
“Celebrem que pugem participar novament en un ple sobre la Vegueria. Sobretot perquè ens ofereix 

l’ocasió de parlar clar i sense embuts, però amb respecte, per aportar raons, més que retrets, que afecten 

a tots els aquí presents.  Volem també aprofitar l’avinentesa per a adreçar-nos de nou a tots els qui ens 

escolten.  

Malgrat que algú ens assimili a  una colla de reaccionaris i ens qüestioni la legitimitat, ens reiterem en 

la nostra condició de simples ciutadans i ciutadanes que s’han aplegat per treballar en favor d’una 

vegueria pròpia, la de tots; prenem part en processos comuns i deliberem conjuntament per trobar 

solucions. Aquesta és la radiografia política. No hi ha altra cosa que una presa de consciència cívica 

que supera qualsevol àmbit privat d’interessos. 

Tots tenim per bo que un diàleg per una causa justa ens apropa al consens quan parteix dels arguments. 

No és aquesta la fita d’un ajuntament democràtic? Només en el debat es fa possible una decisió raonada, 

raonable i, per tant, amigable. Però hi hem de  participar tots, sense esgrimir malentesos oportunistes ni 

estar lligats a cap decisió prèvia. La nostra causa pretén un Penedès millor i en això sí que tots hi estem 

d’acord. Així, doncs, si vam rebre un primer suport, si estem d’acord en la causa,  per què no continuar? 

Què s’hi oposa?  

La raó fonda de la nostra acció és que, juntament amb tots vostès, o amb qualsevol altra entitat i grup 

ciutadà, creiem en la necessitat que s’apliqui en tota pràctica de govern el principi de subsidiarietat.  Tot 

allò que pot fer la instància inferior no ho ha de fer la instància superior. Des del Penedès entenem 
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aquest principi com el dret de decidir i de gestionar des del territori; com el respecte per part de la 

instància superior, la Generalitat,  a la diversitat; com un requisit per assolir més eficàcia i apropament 

de les decisions dels governs a la ciutadania. Aquest és el sentit d’una Vegueria o de qualsevol altra 

instància territorial i administrativa,  que arriba fins a la més modesta comissió paritària 

establerta per acord municipal.  

L’experiència viscuda en la recollida d’adhesions institucionals i populars ens permet  afirmar que la 

ciutadania que ens dóna suport considera que un amplíssim sector del Penedès fa seva la denúncia que 

el nostre encaix amb les àrees metropolitanes, grinyola, és forçat, poc natural i no ens garanteix ni la 

cohesió social  ni, a la llarga, el benestar. I és que les raons de fons són de sentit comú, entès com aquell 

que és patrimoni de la sana i major part de la població. En aquest sentit,  Raimon Panikkar deia fa uns 

dies, en una entrevista, que cal distingir entre “creixement i proliferació”. 

= Creixement és l’acció de créixer, augmentar gradualment en virtut de la seva força vital. 

= Proliferació és una acció abusiva; excés, producció ràpida i repetida d’alguna cosa. 

= La proliferació es una desmesura no natural, és el càncer. 

La gent no vol la proliferació i demana mesures perquè no es produeixi. Estem segurs que la ciutadania 

vol gaudir  d’un creixement dins el marc de la diversitat exercida des d’aquí i no sotmesa al patró 

metropolità que se’ns vol imposar. Per començar a posar remei i portar el Penedès a un creixement 

natural, cal la creació del nostre Àmbit Funcional de Planificació Territorial a fi que, més endavant, 

gràcies a la nova llei d’Organització Territorial, aconseguim la nostra pròpia vegueria. Així ho va 

assumir aquest Ajuntament i voldríem veure-ho reflectit en gestos visibles en favor de la campanya i 

adreçats a la Generalitat. És urgent i no s’hi valen tacticismes ni deixaments.    

Si es feia una consulta popular, amb preguntes clares i precisió de conceptes, la ciutadania aprovaria la 

demanada d’una Vegueria i els gestos i les etapes que hi porten, o sigui, la creació de l’Àmbit de 

Planificació. Ara bé, serien vostès prou valents per fer-ho,  n’afrontarien els resultats? En qualsevol cas, 

la gent, els agrairia la  claredat i l’honradesa, començant possiblement pels qui van votar en blanc en 

les darreres eleccions. 

Però, repassem quins han estat els compromisos de tots vostès en favor de la Vegueria. 

- 21.06.2005 s’aprova la 1ª moció: 

 SI= 12 (6 CIU + 3 ERC +1 ICV + 1 CUP + 1 PP) NO= 08 (PSC) 

- 20.09.2005 s’aprova per unanimitat la 2ª moció que demanava l’Àmbit de Planificació Territorial: 

 SI= 20 (9 PSC + 5 CIU + 3 ERC + 1 ICV + 1 CUP + 1 PP) 

- 21.03.2006 PLE EXTRAORDINARI s’aprova la 3ª moció: 

 SI= 11 (6 CIU + 3 ERC + 1 CUP + 1 PP) NO= 10 (PSC + ICV) 

Malauradament, la trajectòria de la voluntat oficial del ple, ha estat trista i migrada d’horitzons.   Un 

cop creada la comissió paritària fruit de la 3ª moció, s’han celebrat 9 reunions amb una participació 

irregular per part d’alguns representats dels grups, que no cal repetir qui són... Al final, la comissió ja 

no és operativa perquè no tothom té la voluntat que ho sigui... Quina manca de respecte a un acord de 

ple! Ens fan bovejar i perdre el temps. Els proposem tan sols establir mesures, ja prou explícites en 

l’acord, perquè la transcendència i les  possibilitats d’una Vegueria siguin conegudes i reconegudes pel 

màxim nombre de penedesencs. Quins malentesos ho entrebanquen?  
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De veritat creuen que un partit està per damunt de l’acord de ple?  I vostès demanen més participació 

ciutadana? O potser no veuen possible un corrent viu d’intercanvi i de diàleg? O tot plegat és tan sols 

fum de paraules?  I ara, sis plau, pel fet de denunciar aquestes arbitrarietats, no ens acusin  de fer 

demagògia.   

Nosaltres hi posem la perseverança. A vostès els cal posar gestos clars i intel·ligibles. No els fa rumiar el 

compromís en favor de la vegueria de la majoria d’empresaris, més de 1300;  d’entitats, més de 100; de 

3 consells comarcals; de 44 ajuntaments i de 11.500 ciutadans?  

Obrin els ulls cap  enfora. Estem segurs que quan van entrar en política hi van posar il·lusió i 

generositat. Però quin paper hi estan fent tractant-se de la Vegueria? Se senten còmodes, asseguts o 

assegudes, acceptant la consigna, capgirant la lletra de l’acord; passant-se la pilota entre partits?  

Tanmateix, la realitat els crida ara i aquí. Els crida a partir d’un acord del mateix ple que els obliga 

democràticament. Apa, doncs, mans a l’obra, que la gent els veu i els judica; però espera de vostès un 

gest ampli, clarivident i relaxat; els exigeix ser lliures, i  se n’alegrarà si ho saben ser. 

Esperem i desitgem que aquesta vegada, sense limitacions, donin suport a la proposta presentada. Una 

proposta, recordin, que és la lletra menuda que no vam atinar de precisar, per excés de confiança,  en 

l’acord del 21 de març. Per part nostra, tenen la garantia que, si es produïa, anunciarem un canvi en les 

maneres, en la forma i en el fons.  Desconnectin, doncs,  el comandament a distància.  

Tinguin present la pobríssima participació electoral, els vots en blanc i els no vàlids. Facin autocrítica 

sobre el terreny i no amb vaguetats oratòries. Vostès tenen la paraula per demostrar-nos la seva 

capacitat o incapacitat d’evitar nous errors i perjudicis per a tots i cadascuna de les persones que vivim 

al Penedès.  

D’aquí a 6 mesos els ciutadans i ciutadanes hauran d’anar de nou a votar. Posats a ser pràctics, no 

creuen que la feina i el compromís a favor de la Vegueria pot fer-los guanyar votants? Però deixin el 

càlcul i pensin quina sort no fóra si feien coincidir la raó i l’interès propi.   

No pateixin, no entrarem en cap llista electoral. Per altra banda, al marge de referències a situacions 

concretes, no voldríem que aquesta exposició servís d’arma electoral per a ningú.  D’una manera o 

altra, com que tots hi estem implicats, a tots ens adrecem. Ara bé, és tant el que ens hi juguem aquesta 

vegada, que si cal, ens veurem empesos a fer campanya en favor de qui es guanyi la nostra confiança en 

defensa del Penedès. Comptat i debatut, a vostès, com a vilafranquins, no és el Penedès el territori que 

els aplega i els condiciona, allò que dóna sentit global a la seva acció política?  

Com deia en Josep Mª Balcells, el passat 17 de novembre, durant la sessió constitutiva del Parlament de 

Catalunya, “siguem didàctics, els polítics, amb els gestos, amb les paraules, amb les reaccions, amb les 

actituds. I no a títol individual, sinó col·lectivament” 

Moltes gràcies” 

 
Encetant el torn d’intervencions dels grups municipals, Otger Amatller (CUP) es mostra 
favorable a la moció. Constata que la comissió paritària no ha funcionat bé i que alguns 
dels seus membres no assistien a les reunions. És una manca de respecte no executar els 
acords del ple. Cal cercar el consens, encara que l’imminent proper govern de 
Catalunya no sembli que tingui l’ordenació territorial de Catalunya entre les seves 
prioritats. 
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Josep Ramon (PP) defensa la moció. Tanmateix, no creu que sigui cert que la comissió 
paritària no hagi fet res ni que sigui inoperant, especialment comparant-ho amb les 
pobres actuacions d’altres municipis. No es pot parlar d’un boicot del PSC, sinó d’una 
interpretació restrictiva de l’acord del ple. Cal esperonar altres municipis per tal que 
actuïn també. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que com en ocasions anteriors el seu grup donarà ple 
suport a la moció. L’acord del ple s’havia d’haver acomplert, i és una llàstima que 
s’hagi de presentar una altra moció recordant-ho, ja que això desacredita l’Ajuntament 
davant dels ciutadans. És possible que es debati en el Parlament la Llei d’organització 
territorial, i també s’elaboraran plans territorials i sectorials, la qual cosa aconsella que 
la campanya iniciada des del Penedès no es desactivi en cap moment. L’Ajuntament ha 
d’exigir que es compleixi l’acord del Parlament en el sentit que el planejament tingui en 
compte l’àmbit del Penedès, tal com l’Ajuntament ja ho va aprovar per unanimitat. És 
bo que els consellers de la Generalitat que tan sovint visiten la vila vegin clarament la 
nostra aposta per la Vegueria, i Regull creu que tots els regidors hi estan d’acord en el 
seu fur intern. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que l’ordenació territorial 
l’ha d’aprovar el Parlament, que cap força política tret del PP incorporava la 
reivindicació de la Vegueria en el seu programa electoral i que la majoria de govern en 
el Parlament no sembla que tingui l’ordenació territorial com una prioritat immediata. 
Romero recorda molts acords del ple, des de fa molts anys, sobre la unitat del Penedès, 
amb el suport del grup Socialista. L’opinió de l’Ajuntament sobre la unitat del Penedès 
és clara i unànime. 
 
Romero defensa que la moció del ple s’ha acomplert, i no entén que la comissió 
paritària només hagi funcionat a Vilafranca. La iniciativa només té lloc a Vilafranca, les 
despeses de la campanya de la Plataforma les suporten principalment els ciutadans 
només de Vilafranca i altres ajuntaments com Sant Sadurní i Gelida que avui celebren 
ple ni tan sols tracten la qüestió. Cal que tothom es tregui la màscara, i si es vol fer 
política cal presentar-se a les eleccions. A Vilafranca hi ha pancartes sobre la Vegueria 
(a diferència d’altres municipis), s’han fet publicacions en el butlletí, cartells, etc. La 
realitat és que només s’intenta pressionar a Vilafranca contra el govern municipal, 
oblidant altres municipis i instàncies. La Plataforma ha demostrat el seu poc respecte 
vers l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV) es mostra favorable a la 
Vegueria del Penedès, i recorda que ha aconseguit que la direcció nacional del partit es 
mostri flexible en l’estudi de la qüestió. Vilafranca ha de ser una locomotora 
capdavantera, però sense deixar-se vagons enrere. La Plataforma fa una pressió a 
l’Ajuntament de Vilafranca, però els plens de Vilanova i del Vendrell no han tractat 
l’assumpte, i també hem de tenir en compte què passaria si parléssim de la capitalitat. 
Recober critica el poc respecte de la Plataforma (amenaces electorals, tombar-se 
d’esquena quan parla un tinent d’alcalde, etc.). Votarà en contra de la moció malgrat 
estar a favor de la Vegueria, ja que la defensa de la Vegueria s’ha de fer des de formes 
més respectuoses. 
 
L’alcalde Marcel Esteve defensa que des de Vilafranca i des de l’alcaldia s’ha vetllat 
pel compliment dels acords del ple, els quals han estat traslladats a les instàncies 
corresponents. L’alcalde ha fet seus els plantejaments del plenari. L’Ajuntament s’ha 
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pronunciat a favor de la Vegueria, però la decisió s’ha de prendre des del Parlament i 
també s’ha de saber escoltar els parers dels altres. Totes les institucions han de ser 
respectades, i l’equip de govern i l’alcalde han donat compliment als acords del ple. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que s’ha de respectar el Parlament, però també les decisions 
del ple encara que no agradin. Denuncia alguns incompliments que segons ell s’han 
produït (inassistència a les reunions, pancarta no penjada bé ni sempre, publicació en el 
butlletí limitada a un únic número, etc.). L’excusa de la passivitat d’altres municipis no 
és vàlida, i no pot ser que una Plataforma es mobilitzi, parli, presenti una moció que 
s’aprova i després no es compleixi. 
 
Ramon Xena (ERC) reitera el suport del seu grup (i del seu partit a nivell comarcal) a la 
Vegueria, i recorda que només s’han creat comissions paritàries a l’Ajuntament i al 
Consell Comarcal que ell presideix. Xena opina que l’actitud de la Plataforma no és 
respectuosa amb els altres. Ja s’han aprovat tres mocions, i Ramon Xena anuncia  que, 
malgrat que se li fa difícil, avui votarà a favor de la moció, però que si se’n presenta 
alguna altra el seu grup no participarà en el debat ni en la votació. Xena denuncia que la 
Plataforma centra la seva acció a Vilafranca, i que caldria que s’adrecés a altres 
municipis i institucions. Per coherència votarà a favor de la moció, però considera que 
el tracte rebut pels regidors d’ERC des de la Plataforma és injust i poc respectuós. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve manifesta que es continuarà treballant pel 
compliment dels acords adoptats. S’ha de poder parlar, però també escoltar. Els 
ajuntaments ja s’han pronunciat, i ara haurà de fer-ho el Parlament de Catalunya, tenint 
en compte els compromisos dels partits d’escoltar la veu del territori. L’organització 
territorial només es podrà aprovar des del consens, i els altres intents similars sense 
aquest consens han fracassat en el passat. 
 
VI. MOCIÓ ACCESSIBILITAT TRENS DE RODALIES 
 
Es presenta la següent moció dels grups de la CUP i d’ERC: 
 

Atès que el ple de l’Ajuntament va aprovar el passat mes de maig una moció del 
grup de la CUP on es reclamava l’accessibilitat des trens de rodalies que s’aturin a 
Vilafranca. 

Atès que hores d’ara, totes les respostes que ens han donat han estat gens 
concretes en quant a la data de solució d’aquest problema. 

Atès que dubtem de la bona voluntat de Rodalies per a resoldre el problema 
d’una forma ràpida i adequada. 

Atès que, a hores d’ara els ciutadans i ciutadanes amb mobilitat reduïda de la 
nostra vila continuen amb la impossibilitat d’utilitzar el servei de Rodalies i aquest fet 
limita el seu dret a desplaçar-se lliurament. 

Atès que creiem que des de l’Ajuntament s’ha d’obligar a les empreses i 
institucions a fer complir els drets dels ciutadans. 

Atès que creiem que l’Ajuntament ha de vetllar pel compliment dels acords dels 
plens municipals 
 

Atès això, S’ACORDA: 
- Que l’Ajuntament demani a la companyia responsable de l’explotació dels trens 
de rodalies una reunió amb tots els grups municipals, associacions i entitats que 
vulguin participar. 
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- Que en aquesta reunió es demani a la companyia responsable de l’explotació 
dels trens de rodalies un calendari i mesures previstes per a resoldre aquesta greu 
deficiència. En la reunió  podran tractar-se altres assumptes relatius al funcionament 
dels trens de rodalies. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que el darrer paràgraf del punt dispositiu segon, relatiu al fet que en la 
reunió es puguin tractar altres assumptes relatius al funcionament dels trens de rodalies, 
s’ha incorporat en virtut d’una esmena in voce del regidor de CiU Fernando García, 
acceptada parcialment després d’un debat per la resta de grups municipals. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que ja es va aprovar una moció semblant, però que no ha 
generat resultats positius. Cal aprofitar el moment actual en què es poden fer inversions 
en rodalies per a intentar solucionar aquest problema. És clar que tots els trens no 
podran ser accessibles de cop, però n’hi ha d’haver alguns d’accessibles en horaris 
concrets. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra a favor de la moció. Molts vilafranquins pateixen el 
problema, i RENFE encara no ha acomplert la llei d’accessibilitat. El cost és elevat, 
però alguna actuació efectiva s’ha de portar a terme. 
 
Fernando García (CiU) manifesta que la situació de les persones amb discapacitat quant 
a l’accés als trens és insostenible. A parer seu, caldria arrodonir la moció fent referència 
als altres problemes dels trens de rodalies (saturació, avaries, etc.). Cal demanar a 
RENFE inversions per millorar el trànsit ferroviari a Vilafranca i comarca. Finalment, 
l’esmena s’accepta parcialment, en els termes resultants de la moció transcrita i 
aprovada. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra favorable a la moció. L’aprovada 
temps enrere va ser traslladada a RENFE, a la Generalitat i al Ministeri de Foment, i es 
va contestar en el sentit que hi havia un pla d’inversions d’execució lenta. La solució 
que alguna vegada s’ha comentat d’instal·lar una plataforma no és vàlida si no n’hi ha 
també en les estacions de destinació. Properament la Generalitat assumirà la gestió dels 
trens de rodalies, i s’hauran de reivindicar les millores adients. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV) dóna suport a la moció, i 
remarca que ICV està molt sensibilitzada sobre aquests assumptes. ICV va demanar al 
Congrés dels Diputats la dotació d’una partida pressupostària per millorar els trens, si 
bé finalment el projecte de pressupost no la recull. 
 
Pere  Regull (CiU) afirma que si es traspassa a la Generalitat la gestió de les rodalies és 
gràcies al nou Estatut, i a la proposició no de llei de CiU aprovada avui mateix per 
unanimitat pel Congrés. 
 
 
VII. MOCIÓ  PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 



 17

Des de la CUP de Vilafranca hem emprès diferents  iniciatives per tal d’iniciar 
un procés de democratització real de la vida dels vilatants/es del nostre poble, fent un 
exercici de participació ciutadana i reforçant la construcció democràtica de la vila. 
 És per això, que des de la CUP considerem molt important que tots/es els 
ciutadans/es puguem participar activament en l’elaboració dels pressupostos municipals 
de l’Ajuntament, ja que representa un instrument d’aprofundiment de la democràcia 
institucionalitzada. D’aquesta manera entenem els pressupostos participatius  com un 
apropament de la via política pública cap als vilatans i vilatanes de la nostra població, 
així com un mecanisme de control sobre la vida pública municipal. 

Des de la CUP considerem que és possible iniciar a la nostra vila, la discussió i 
execució d’uns Pressupostos Participatius, tal com s’ha donat a poblacions com Rubí, 
Córdoba o Porto Alegre. D’aquesta manera es potenciaria la transparència 
administrativa i s’estimularia el desenvolupament d’una nova cultura de la ciutadania 
basada en l’autogestió política. 

Cal apostar doncs, per superar l’actual marc de participació local i reactivar en la 
mesura que sigui possible una democràcia que impliqui una participació directa de la 
població. 

Atesa també, la voluntat de l’actual alcalde de Vilafranca, quan ocupava l’Àrea 
de Participació Ciutadana, d’elaborar uns pressupostos participatius. 

 
Atès tot això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1.- Que en els pressupostos municipals del 2007 es contempli una partida 

pressupostària per a l’Àrea de Participació Ciutadana per tal d’iniciar els processos 
necessaris per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius de cara a l’any vinent. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (CUP, CiU i PP) i 13 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que una moció semblant es va presentar en el mes de 
desembre de 2004, però no es va aprovar. Tampoc l’any passat es va acceptar una 
esmena en el mateix sentit. És important estimular la participació ciutadana en el procés 
d’aprovació del pressupost, i cal disposar d’una partida pressupostària per estudiar 
l’assumpte. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. A parer seu, és important que els ciutadans 
participin més, ja que actualment la participació en el pressupost es limita a actes 
informatius i a trobades amb les associacions de veïns. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) remarca que s’ha promogut la 
participació en projectes urbanístics importants com la cobertura de la llosa del 
ferrocarril i la urbanització de la rambla de Nostra Senyora. És bo avançar també en els 
pressupostos participatius. El pressupost municipal de 2007 es discutirà el mes vinent, i 
està previst incloure-hi una partida per estudiar la participació en matèria 
pressupostària. Demana a la CUP que es retiri la moció i que es discuteixi l’assumpte 
juntament amb el debat pressupostari imminent. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i membre d’ICV)  diu que no tenir 
participació no és un dèficit democràtic, però tenir-la incorpora un plus molt positiu. 
ICV ha demanat que en el pressupost de 2007 es prevegi una partida per estudiar com 
avançar en aquest procés, i el govern municipal en el seu conjunt ha acceptat la 
demanda, i ja anuncia que si no es complís ell no votaria a favor del pressupost. Proposa 
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que es retiri la moció i discutir el tema en el mes de desembre. En cas contrari, el seu 
grup rebutjarà la moció. Fa la sensació que la CUP pretén posar-se la medalla d’haver 
aconseguit uns pressupostos participatius. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que si ja es té previst incloure una partida en el 
pressupost, votar en contra de la moció és una incoherència. A parer seu, és absurd 
parlar de “posar-se medalles”. 
 
Fernando García (CiU) dóna suport a la moció, encara que creu que és incompleta. Cal 
potenciar la participació ciutadana, i si no es fa els nivells de participació en les 
eleccions confirmaran la seva tendència a la baixa. La participació ha de ser clara, 
inequívoca, compromesa, fiable i engrescadora. Els processos de participació 
desenvolupats fins ara no poden servir d’exemple, ja que en el cas de la rambla es va 
rebutjar la proposta majoritària de construir un aparcament, i quant a la llosa la 
participació real va ser només d’unes 250 persones, ja que la resta corresponia a treballs 
fets a les escoles o en altres equipaments. Fernando García proposa que la partida del 
pressupost sigui quantificada (0,2%, 0,5%, o el que correspongui), que s’incrementi 
progressivament durant cinc anys, que es destini a inversions i que existeixi una 
comissió de seguiment amb participació de tots els grups municipals. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que la moció no parla de 
percentatges del pressupost sobre els quals hauria d’existir participació ciutadana, sinó 
d’un estudi relacionat en com té lloc la participació. Demana que la moció quedi sobre 
la taula. Fernando García (CiU) replica que s’ha de quantificar alguna cosa, encara que 
sigui l’import de la partida per estudiar la qüestió. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que el govern treballa en el pressupost de 2007 i que hi 
haurà una partida  sobre participació, per la qual cosa no té sentit tractar la moció 
presentada. Quan es plantegi la partida es pot discutir. En el mateix sentit es pronuncia 
l’alcalde Marcel Estve. 
 
Otger Amatller (CUP) reitera que és ridícul preveure una partida en el proper pressupost 
i estar d’acord amb la moció, i en canvi votar-hi en contra o demanar que es retiri.. 
 
 
VIII. MOCIÓ BRIGADES INTERNACIONALS 
 
Es llegeix la següent moció dels grups municipals de la CUP i d’ERC: 
 

L’octubre de l’any 1936, i davant de l’aixecament militar feixista, milers de 
ciutadans/es de tot el món, i de forma voluntària, van arribar al nostre país per a 
lluitar amb els nostres pares i avis per la llibertat i contra el feixisme.  

Molts d’ells i elles duent a terme la seva lluita fins al límit, van morir en defensa 
de la nostra llibertat i contra el feixisme del dictador Franco, el qual pretenia 
enderrocar el règim democràtic establert pel poble. 

Creiem que, tot i perdre aquella guerra, mai podrem agrair prou a tots aquells i 
aquelles que varen lluitar per a deixar-nos un món més just, democràtic i lliure. 

Per això creiem que és important recordar la seva solidaritat, el seu esforç i el 
seu coratge vers la causa democràtica i popular que legítimament havia escollit el 
poble. 
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Atès que els ciutadans i ciutadanes que estimem la llibertat i lluitem contra el 
feixisme, estarem constantment en deute amb aquests homes i dones que formaren les 
Brigades Internacionals. 

Atès que creiem que el valor de la solidaritat entre els pobles és un dels valors 
humans més grans i que volem que aquests valors quedin en la memòria de tots els 
ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès això, s’acorda: 

• Que l’Ajuntament proposi, com a mostra d’agraïment cap als integrants de les 
Brigades Internacionals, a la comissió de nomenclàtor, que un dels nous carrers 
de la Vila porti el nom de “Brigades Internacionals”  amb una llegenda que 
digui “En homenatge als que varen lluitar per les nostres llibertats i contra el 
feixisme”. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
 
Otger Amatller (CUP) rememora l’aniversari de l’arribada de les Brigades. Cal 
reconèixer el valor i el coratge  de les persones que van venir a lluitar voluntàriament 
per la llibertat. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia l’abstenció del seu grup en la votació. 
 
Intervenen donant suport a la moció, també, Emília Torres (CiU) i Lourdes Sánchez 
(grup Socialista –PSC-ICV-). 
 
 
IX. MOCIÓ ENCAUSATS FETS DELS MONJOS 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

El passat 3 de novembre s'havia de celebrar a Vilanova el judici pels fets dels 
Monjos. Finalment el judici va ser suspès degut a que la jutge no havia imputat a la 
Guàrdia Civil com a acusats. Els encausats afronten penes de divuit mesos fins 2 anys i 
mig de presó i quantioses multes.  

Els fets es remunten el 17 de juliol de 2002, amb motiu de la visita de 
l'exministre espanyol d'agricultura Arias Cañete a Vilafranca es va convocar una 
concentració a la plaça de la Vila per mostrar el rebuig a les polítiques espanyolistes, 
reaccionàries i autoritàries del govern espanyol. 

 Els concentrats, que estaven a la plaça de la Vila exercint el seu dret a 
manifestació, van ser rebuts per una forta dotació de la Guàrdia Civil que va intentar 
dissoldre la concentració amb amenaces. Finalment, els guàrdies civils i nombrosos 
agents secrets dels mossos d'Esquadra van dispersar a colps de porra la concentració. 
Els agents de la Guàrdia Civil, davant les recriminacions de la gent de la plaça, va 
amenaçar els concentrats amb prendre represàlies més endavant, com efectivament va 
passar dos dies després durant la Festa Major dels Monjos. 

El divendres 19 de Juliol de 2002 es va celebrar un concert en motiu de la Festa 
Major dels Monjos. Durant el transcurs del concert uns 10 feixistes van provocar 
repetidament a una part dels assistents. Es va iniciar una breu baralla en la que hi van 
intervenir agents de la Policia Municipal dels Monjos, els quals es van interposar entre 
els dos bàndols. En aquesta situació un dels provocadors feixista va apunyalar al ventre 
a un noi magrebí i en va ferir un altre a la mà; tot això davant la passivitat dels agents. 
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Davant l'estupor dels presents, la Policia Local dels Monjos va protegir la fugida dels 
agressors, no va avisar cap ambulància per atendre els ferits i es van encarar amb els 
assisten0ts al concert. 

Més tard, la Guàrdia Civil i la Policia Local dels Monjos, van practicar cinc 
detencions. Els detinguts van ser apallissats, insultats i humiliats pels agents de la 
Guàrdia Civil. Finalment foren traslladats a la caserna de la Guàrdia Civil de 
Vilafranca. Un grup de militants independentistes s'hi va desplaçar per interessar-se per 
l'estat de les persones detingudes i van ser rebuts amb una brutal càrrega i la detenció de 
dues persones més que van ser identificats com a participants de la concentració de 
rebuig contra el ministre espanyol Cañete del dimecres 17. Tot seguit foren apallissats i 
retinguts. Els van traslladar dins la caserna amb els altres cinc detinguts, on els colps, 
els insults i les humiliacions no van parar fins que van ser postas en llibertat el matí de 
dissabte 20 de juliol de 2002. 

Davant d'aquesta situació un ampli conjunt d'organitzacions, col·lectius i 
persones del Penedès, i d'arreu dels Països Catalans, no ens pensem quedar de braços 
plegats davant la injustícia que suposa que els nostres companys vagin a la presó i hagin 
de pagar grans multes per haver exercit els seus drets i recriminat a les autoritats i als 
cossos policials les seves accions negligents, deshonestes i antidemocràtiques. Mentre 
que la justícia espanyola minimitza els càrrecs contra els agents responsables de les 
tortures i assegura la impunitat de l'agressor que va apunyalar públicament una persona. 
 

Atès tot això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1. Demanem que es retirin els càrrecs dels joves penedesencs processats. 
2. Demanem que s'investiguin profundament les denuncies contra la Guàrdia 

Civil per tortures, que van interposar els detinguts, i que els responsables dels 
maltractaments siguin degudament condemnats per aquests fets.  

3. Traslladar aquests acords al jutjat numero 3 de Vilanova, i a la Coordinadora 
Antirepressiva del Penedès (Santa Maria, 4. 08720 Vilafranca del Penedès) 
 
Defensa la moció Otger Amatller (CUP). Destaca que es va presentar el mes passat i 
que es va retirar per arribar a un acord. No hi ha hagut resposta, tret d’una esmena  
socialista lliurada una estona abans de la sessió. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a una esmena presentada pel grup Socialista (PSC-ICV), amb 
el redactat següent: 
A la part Expositiva: 

- Suprimir el punt 2 i el punt 3. 
- Modificar el punt 4 de la següent manera: “El divendres dia 19 de juliol de 

2002 es va celebrar un concert en motiu de la festa major dels Monjos. 
Durant el transcurs del concert es van produir aldarulls amb el resultat de 
diversos ferits i detencions practicades per la Guardia Civil”. 

- Modificar el punt 5 de la següent manera: “Mes tard, la Guardia Civil de 
Vilafranca va practicar dues detencions més d’algunes persones que es van 
presentar a les seves dependències” 

- Suprimir el punt 6. 
 
A la part dispositiva: 

- Suprimir i modificar els punts que es proposen a la moció amb un nou 
redactat tot afegint nous punts. 

La part dispositiva quedaria de la següent manera: 
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- 1.- Demanem que s’investiguin els fets i es prenguin les mesures legals 
adients. 

- 2.- Condemnem qualsevol tipus de violència o tortures que es poguessin 
produir en qualsevol àmbit de la nostra societat.  

- 3.- Traslladem aquest acords al jutjat número 3 de Vilanova i a la Delegació 
del Govern 

 
Defensa l’esmena en nom del grup Socialista (PSC-ICV) Xavier Lecegui. A parer seu, 
cal esbrinar i investigar els fets, però no donar per fet que han existit delictes. Existeix 
un procés judicial que s’ha de respectar. L’assumpte està on ha d’estar, és a dir, en mans 
dels jutges. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a l’esmena. Cal esbrinar els fets. Si hi ha hagut 
infraccions penals el jutge condemnarà, i si no absoldrà. 
 
Joan Recasens (ERC) dóna suport a la moció presentada, i considera que l’esmena en 
desvirtua el sentit. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que el judici s’ha suspès per jutjar també la policia, la qual 
cosa demostra que el sistema sovint funciona. En una democràcia, a més de poder-se 
votar, existeix l’estat de dret i la divisió de poders. El poder judicial ha de jutjar de 
forma independent, i no pot acceptar pressions d’un poder polític. L’Ajuntament no pot 
demanar absolucions ni condemnes, la qual cosa seria il·legal i contraproduent. Una 
altra cosa seria la possibilitat de plantejar-se comparèixer en el procediment, la qual 
cosa podria ser positiva. S’ha d’investigar, jutjar i dictar sentència, d’acord amb el 
nostre sistema jurídic. Regull dóna suport a l’esmena. 
 
Otger Amatller (CUP) considera que la postura de Pere Regull és ingènua, ja que la 
independència judicial no existeix. No es pot acceptar una esmena que es limita a 
proposar que la justícia segueixi el seu curs. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que hem de creure en l’estat de dret i confiar en la 
justícia. L’esmena no és neutra perquè demana que s’investiguin els fets, i condemna 
qualsevol forma de violència o tortura. Ja fa uns mesos que es van fer gestions, i fins i 
tot l’assumpte es va tractar en una junta de portaveus. Proposa tornar-se a reunir i 
valorar la situació. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 17 vots a favor (grups Socialista –PSC-
ICV-  CiU i PP) i 4 en contra (CUP i ERC). 
 
El text aprovat, amb la incorporació de l’esmena, és el següent: 
 

El passat 3 de novembre s'havia de celebrar a Vilanova el judici pels fets dels 
Monjos. Finalment el judici va ser suspès degut a que la jutge no havia imputat a la 
Guàrdia Civil com a acusats. Els encausats afronten penes de divuit mesos fins 2 anys i 
mig de presó i quantioses multes.  

 
El divendres dia 19 de juliol de 2002 es va celebrar un concert en motiu de la festa 
major dels Monjos. Durant el transcurs del concert es van produir aldarulls amb el 
resultat de diversos ferits i detencions practicades per la Guardia Civil. 
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Mes tard, la Guardia Civil de Vilafranca va practicar dues detencions més d’algunes 
persones que es van presentar a les seves dependències 
 

Atès tot això, s’acorda: 
1.- Demanem que s’investiguin els fets i es prenguin les mesures legals adients. 
2.- Condemnem qualsevol tipus de violència o tortures que es poguessin produir 

en qualsevol àmbit de la nostra societat.  
3.- Traslladem aquest acords al jutjat número 3 de Vilanova i a la Delegació del 

Govern 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE L’ÚS DE LA CASA DE LA VILA 
 
Es llegeix la moció de la CUP següent: 
 

Atès que la Casa de la Vila és la casa gran de tots els i les vilafranquines, i com a 
tal tothom té el dret a utilitzar el seu espai físic. 

Atès que no existeix cap reglament que en regularitzi tal utilització i aquesta 
situació ha creat malentesos i falta de consens darrerament en algunes qüestions. 

Atès que entenem que tothom té el dret d'utilitzar-la de forma adequada i 
regularitzada. 
 

La Candidatura d'Unitat Popular proposa que aquest Ajuntament acordi: 
1.- Que el plenari pugui acordar la col·locació d'elements commemoratius o 

reivindicatius a la façana d'aquesta Casa de la Vila. 
2.- Que els grups polítics amb representació municipal puguin utilitzar les 

diverses sales polivalents (Sala Pau Boada, Sala de la Taula Rodona, Saló de Plens) per 
a realitzar-hi actes, reunions i rodes de premsa. 

3.- Que els administradors/es i coordinadors/es del calendari festiu de la Vila 
(Festa Major, Festes de Sant Raimon, Carnestoltes, etc), puguin utilitzar les diverses 
sales polivalents (Sala Pau Boada, Sala de la Taula Rodona, Saló de Plens) per a 
realitzar-hi actes, reunions i rodes de premsa. 

4.- Que s'elabori un protocol per regular la utilització de la Casa de la Vila per 
part de totes les entitats registrades al municipi.  
 
Otger Amatller (CUP) afirma que no hi ha cap normativa sobre l’ús de les dependències 
municipals, restant l’assumpte en mans de l’equip de govern. Cal regular-ho, de forma 
que el ple pugui acordar col·locar elements a la façana, i que els grups municipals i els 
organitzadors del Cicle Festiu puguin usar les diferents dependències de la Casa de la 
Vila. 
 
Es presenta una esmena formulada pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, amb el 
redactat següent: 
 
A la part dispositiva: 

Suprimir el punt 1 i el punt 4 
Modificar el punt 2 de la següent manera: Que els grups polítics amb 

representació municipal puguin utilitzar les diverses sales (Sala Pau Boada i Sala de la 
Taula Rodona) per a realitzar-hi reunions i rodes de premsa. 

Modificar el punt 3 de la següent manera: Que els administradors/es i 
coordinadors/es del calendari festiu de la Vila (Festa Major, Festes de Sant Raimon, 
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Carnestoltes, etc), puguin utilitzar les diverses sales (Sala Pau Boada i Sala de la Taula 
Rodona) per a realitzar-hi reunions i rodes de premsa”.  
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) defensa l’esmena. Afirma que, quant a les 
sales, no són polivalents, i el saló de sessions s’ha de reservar per a actes institucionals. 
Els permisos els atorga el Servei de Comunicació, d’acord amb un protocol. 
 
Otger Amatller (CUP) rebutja l’esmena. Es pot mantenir el punt 1 si no hi ha entrebancs 
per adoptar acords, nega que existeixi cap protocol elaborat escrit i no considera 
correcte reservar el saló de sessions per a actes amb presència de l’alcalde. 
 
Josep Ramon (PP) rebutja l’esmena i defensa la moció, ja que considera que és positiu 
disposar d’un protocol. 
 
Josep M. Figueras (CiU) manifesta que entén l’esperit de l’esmena, però el seu grup la 
rebutja. Caldria establir límits a l’ús de les sales, però això podria fer-ho justament el 
protocol. 
 
Votada l’esmena, és aprovada amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC) i 7 en contra (grups de la CUP, de CiU i del PP, fent-se palès que es trobava 
absent momentàniament del saló de sessions durant la votació el regidor de CiU 
Fernando García). 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que tant els càrrecs electes com els organitzadors del 
Cicle Festiu poden usar les sales municipals per a reunions i rodes de premsa, sense que 
hi hagin d’haver entrebancs. 
 
Quant a la moció, amb la incorporació de l’esmena, és aprovada amb 13 vots a favor 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 8 abstencions (grups de CiU, CUP i PP). 
 
El text aprovat és el següent: 

 
Atès que la Casa de la Vila és la casa gran de tots els i les vilafranquines, i com 

a tal tothom té el dret a utilitzar el seu espai físic. 
Atès que no existeix cap reglament que en regularitzi tal utilització i aquesta 

situació ha creat malentesos i falta de consens darrerament en algunes qüestions. 
Atès que entenem que tothom té el dret d'utilitzar-la de forma adequada i 

regularitzada. 
 

Per això s’ACORDA: 
1.- Que els grups polítics amb representació municipal puguin utilitzar les 

diverses sales (Sala Pau Boada i Sala de la Taula Rodona) per a realitzar-hi reunions i 
rodes de premsa. 

2.- Que els administradors/es i coordinadors/es del calendari festiu de la Vila 
(Festa Major, Festes de Sant Raimon, Carnestoltes, etc), puguin utilitzar les diverses 
sales (Sala Pau Boada i Sala de la Taula Rodona) per a realitzar-hi reunions i rodes de 
premsa.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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En aquest apartat de l’ordre del dia, tenen lloc les intervencions següents: 
 
a) Emília Torres (CiU) manifesta que en els darrers temps els carrers de Vilafranca 
estan plens, o s’han d’empastifat, de senyals amb la indicació “itinerari bici 30”. 
L’esperit és bo, però opina que no seran efectives les mesures sobre la circulació de les 
bicicletes pel carrer si no hi ha una campanya de sensibilització, educació viària en 
aquest sentit a les escoles, dotacions econòmiques, etc.  Contesta el regidor Patro 
Recober que no es renuncia a la construcció de carrils bici en les zones de nova 
urbanització, però que això és difícil en les zones urbanes consolidades de la vila, i a 
més els carrils segregats en la vorera sovint ocasionen problemes. Tal com s’ha fet en 
altres ciutats, es pretén (i la mesura ja s’ha tractat en el Consell de Medi Ambient) fer 
compatible les calçades per a vehicles i per a  bicicletes, amb la qual cosa a més es 
produeixen menys soroll, contaminació i accidents, i augmenta la seguretat dels 
ciclistes. Hi ha molts senyals perquè cal posar-ne un a cada cruïlla, i s’aniran fent 
campanyes d’educació vial. 
 
b) Emília Torres (CiU) agraeix que finalment s’hagi atès la seva petició d’instal·lar un 
canviador de nadons a la Casa de la Vila. 
 
c) Otger Amatller (CUP) afirma que sap que la Coordinadora de les Festes de Sant 
Raimon vol realitzar el seu acte inicial solemne (pregó) al saló de plens de 
l’Ajuntament, i pregunta quina serà la resposta del govern municipal. L’alcalde Marcel 
Esteve respon que fins ara no ha tingut coneixement d’aquest interès. Esteve remarca 
que no pot donar una resposta exacta ara mateix, però que el saló de plens es reserva per 
a actes institucionals de l’Ajuntament, i que existeixen altres espais municipals amb 
aquesta finalitat que són idonis. Otger Amatller pregunta si no és cert que les festes són 
un acte institucional, i l’alcalde reitera que el saló de sessions no és possiblement el lloc 
més adient per al pregó, per molt respectable que sigui aquest acte. 
 
d) Otger Amatller (CUP) fa referència a la moció aprovada en el darrer ple sobre els 
productes transgènics, i demana que tal com es va acordar l’adhesió municipal via 
telemàtica es cursi efectivament. 
 
e) Otger Amatller (CUP) demana explicacions sobre el fet que s’hagin tallat dos arbres 
a la part central del carrer Tossa de Mar. Contesta Anna Girona que els arbres es van 
malmetre arran d’una obra privada, i que comportaven perill per a la seguretat; per això 
es van tallar parcialment en espera de la seva reposició, el cost de la qual anirà a càrrec 
dels causants dels danys. 
 
f) Otger Amatller (CUP) presenta una pregunta per escrit per tal que se li respongui 
també per escrit, sobre uns abocaments il·legals fets a la riera de Llitrà en el mes de 
juliol de 2004 i que provoquen inundacions. Els fets han estat denunciats a l’ACA i al 
SEPRONA. Pregunta si l’Ajuntament coneix els fets i si té la intenció de solucionar el 
problema. 
 
g) Àssen Cámara (CiU) fa referència a les obres d’urbanització de la plaça Milà i 
Fontanals. S’acaben d’inaugurar i ja hi ha rajoles que es mouen, obertes i malmeses, 
fins al punt que fa uns dies ella mateixa va presenciar com a un nen de tres anys li 
quedava travat un peu entre les rajoles. El regidor d’Urbanisme Josep Colomé contesta 
que la plaça es va obrir al trànsit massa d’hora, però properament, i sense càrrec per a 
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l’Ajuntament, les rajoles (especialment a la part del carrer Montserrat) es canviaran, 
aprofitant a més per a instal·lar-hi pilones. 
 
h) Aureli Ruiz (CiU) afirma que en els darrers temps el grup Socialista fa constar en 
acta que es tracta de grup Socialista (PSC-ICV). Sovint pren la paraula un regidor del 
PSC i també un altre membre del grup Socialista (Patro Recober) qui destaca que forma 
part d’ICV. Això seria lògic en el cas que el membre d’ICV formulés un vot particular o 
tingués un parer diferent, però no tant quan es tracta d’una explicació complementària. 
Ruiz diu que no seria tampoc lògic que quan intervingués la coalició CiU ho fes un 
representant de CDC i un altre d’UDC. Contesta Marcel Esteve que des de 1979 el 
costum democràtic imperant és el de no negar la paraula a cap regidor que ho demani. 
 
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 


