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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Núm. : 11/2008 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de setembre de 2008 
Horari: de 20,01 a 23,35 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): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Xavier Navarro i Domènech  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Dolors Villaró i Rovira 
- Bernat Villarroya i García  
 
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 ordinària de 15 de juliol de 2008.  
 
Josep Ramon (PP) fa referència al punt  IV sobre el contracte de transport urbà de viatgers. Vol que 
consti en acta la seva intervenció pel que fa a l’esmena de CiU, en el sentit que el seu grup veia 
correcta en línies generals l’esmena, però a parer seu s’havia d’evitar en tot cas que les correccions 
impedissin que l’entrada en vigor dels beneficis (per exemple per a estudiants i acompanyats) es 
retardés més enllà del corrent més de setembre. L’alcalde accepta introduir aquesta precisió. 
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L’acta, amb la incorporació de la precisió de Josep Ramon (PP), és aprovada per assentiment. 
 
I. ESTUDI DE DETALL MELIÓ RESIDENCIAL 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Eva Sogas Bertran, redactat en compliment de la 
prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla parcial del 
sector Melió Residencial, per a la formació de cossos sortints oberts a façana principal, en les parcel·les 
101 a 111 d’aquest sector, recaients amb façana al carrer del Dr. Fleming. Aquest Estudi de Detall 
modifica un d’anterior aprovat el 14 de febrer de 2005 per a les mateixes parcel·les. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de maig de 2008, s’ha 
sotmès al tràmit d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la 
província núm. 147, de data 19 de juny de 2008, i en el diari El Punt del dia 21 del mateix mes de juny, i 
amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix, sense que s’hagin formulat al·legacions ni 
reclamacions. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, i atenent la previsió continguda en 
la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, s'ACORDA: 
 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Eva Sogas Bertran, per a la formació 
de cossos sortints oberts a façana principal en les edificacions recaients al sector de Melió Residencial, 
amb façana al carrer del Dr. Fleming; i trametre còpia del mateix i de l’expedient originat a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i d’ICV-EUiA), 1 
en contra (ERC) i 2 abstencions (CUP). 
 
El regidor d’Urbanisme Francisco Romero exposa que s’ha fet la tramitació adient, que no s’han 
produït reclamacions i que ara el ple ha de portar a terme l’aprovació definitiva. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que votarà en contra, ja que el seu grup ha fet palesa en diverses 
ocasions la seva voluntat de fer un seguiment de la política urbanística en tant que aquesta afecta la 
qualitat de vida de la ciutadania, i en aquest sentit ERC ja va presentar un escrit en el mes de febrer 
d’enguany demanant informació continuada sobre els afers urbanístics que se sotmeten a la Junta de 
Govern. Cal disposar d’informació de tots els assumptes, abans fins i tot de sotmetre’s a la Junta de 
Govern. Si no es disposa d’informació prèvia i suficient ERC no pot votar a favor, tret de casos 
excepcionals en què es pugui produir una lesió o perjudici sense justificació als particulars amb 
interessos legítims i sòlids, la qual cosa no es produeix en aquest cas. 
 
Francisco Romero (regidor d’Urbanisme i grup Socialista) manifesta que són molts els assumptes 
urbanístics que se sotmeten a la Junta de Govern cada setmana, i a aquesta informació hi tenen accés 
tots els grups municipals. És cert que cal informar als grups amb detall dels assumptes d’interès, però 
no tots els assumptes tenen la mateixa importància, i aquest en concret no té una rellevància especial 
(els Estudis de Detalls han desaparegut del sistema de la nova llei d’urbanisme). 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el seu grup s’abstindrà. L’ordre del dia de la Junta de Govern es 
desconeix per parts dels grups, i no existeix la informació prèvia necessària. 
 
 
II. ESTUDI DE DETALL MELIÓ RESIDENCIAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
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Vist l'Estudi de Detall presentat per Manuel Muñoz Castellón i Núria Sogas Mitjans, redactat en 
compliment de la prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del 
Pla parcial del sector Melió Residencial, amb la finalitat de concretar les característiques estètiques i 
constructives de les edificacions i garantir la seva homogeneïtat, pel que fa a les parcel·les núms. 95 a 
88, recaients al passatge de les Sínies, núms. 11 a 25, d’aquest sector. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juliol de 2008, s’ha 
sotmès al tràmit d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la 
província núm. 177, de data 24 de juliol de 2008, i amb audiència a la resta de propietaris afectats pel 
mateix, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, i atenent la previsió continguda en 
la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, s'ACORDA: 
 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Manuel Muñoz Castellón i Núria Sogas 
Mitjans, per a les característiques estètiques i constructives de les edificacions i garantir la seva 
homogeneïtat, pel que fa a les parcel·les núms. 95 a 88, recaients al passatge de les Sínies, núms. 11 a 
25, del sector Melió Residencial; i trametre còpia del mateix i de l’expedient originat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i d’ICV-EUiA), 1 
en contra (ERC) i 2 abstencions. 
 
Es donen per reproduïdes les intervencions corresponents al punt anterior de l’ordre del dia. 
 
 
III. RATIFICACIÓ CONVENI AUDITORI CAIXA PENEDÈS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 

 
Complimentant l’acord plenari de data 15 de juliol de 2008, d’aprovació provisional d’una 

modificació puntual del POUM que afecta una superfície propietat majoritàriament de Caixa Penedès 
situada en el límit sud-oest de Vilafranca, fou redactat i aprovat per la Junta de Govern Local en data 
28 de juliol passat el conveni a subscriure entre aquest ajuntament i Caixa Penedès, per a la 
construcció efectiva d’un nou Auditori (activitat sociocultural) en àmbit territorial de la modificació 
de POUM. En el mateix acord es facultava l’alcalde per a la seva signatura. 

Havent-se subscrit aquest en data 31 del mateix mes de juliol procedeix, i així s’acorda, la 
seva ratificació. 

 
El dictamen ha estat aprovat amb 10 vots a favor (grups Socialista, del PP i d’ERC), 3 en contra (CUP 
i ICV-EUiA) i 8 abstencions (grup de CiU). 
 
El regidor d’Urbanisme Francisco Romero subratlla que el ple ja va aprovar en el mes de juliol que se 
signés un conveni que havia d’aprovar la Junta de Govern, però s’ha estimat adient que el ple el 
ratifiqués. El conveni incorpora el compromís efectiu de Caixa Penedès de construir l’auditori, i 
estableix uns terminis. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s’oposa al dictamen, i recorda que el seu grup ja va votar en contra de 
la modificació del POUM. L’Ajuntament ha consentit renunciar a obtenir cap cessió d’aprofitament 
derivada de la modificació, no s’ha estudiat si no hagués estat més positiu un altre equipament (ja hi 
haurà l’auditori municipal) i no és acceptable que es tiri endavant el gran aparcament sense haver 
elaborat prèviament l’estudi de mobilitat. El conveni és paper mullat, perquè no es detallen usos ni es 
preveu cap possible cessió d’ús de l’auditori a l’Ajuntament. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma que l’operació és fosca, i que no se sap perquè s’ha de ratificar un 
conveni que ja ha estat signat. El conveni preveu uns terminis de construcció, però no especifica els 
usos de l’auditori, ni garanteix (contràriament al que es va dir) que els vilafranquins en podran fer ús. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta perquè garanteix que l’auditori es construirà, i cal 
donar dins la llei a l’entitat les facilitats d’ampliació necessàries. És clar que a l’auditori s’hi faran 
activitats culturals, i l’Ajuntament no pot pretendre regular-ho tot, sinó que ha de reconèixer 
l’autonomia de les entitats. D’altra banda, cal tenir present que Caixa Penedès ja podia legalment 
ampliar la seva seu sense necessitat de modificar-se el POUM. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que la llei ja obliga a les caixes a portar a terme obra social. 
Però aquí es modifica el POUM sense compensacions, amb l’excusa de l’auditori, i 
incomprensiblement es posposa per a més endavant l’estudi de mobilitat. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’entitat podia segons el planejament ampliar sense modificar el POUM, 
i no estava obligada a construir cap equipament. De tota manera, el seu grup s’abstindrà perquè 
s’hagués hagut d’obrar amb més transparència des del govern municipal, informant i deixant opinar 
als grups de l’oposició abans de signar el conveni. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que no era necessari sotmetre el conveni al ple, i que s’ha fet 
justament per garantir la transparència del procés. L’operació és positiva per a Vilafranca i reforça el 
seu paper de capitalitat, tant des del punt de vista econòmic com cultural. L’auditori no serà de 
titularitat pública, sinó d’una entitat que ha de fer obra social, i en ell és segur que hi tindran lloc 
activitats culturals. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que el seu grup no s’oposa a l’ampliació de la seu de l’entitat, sinó que 
parlem de formes, i s’hauria de ser transparent. Es porta al ple un conveni buit de contingut ja signat, 
la qual cosa no és exemple d’honestedat ni de transparència. 
 
Josep Quelart (ERC) reitera que el seu grup vol fer un seguiment profund de la política urbanística. Hi 
ha hagut poca transparència, si bé en aquest cas ERC votarà a favor perquè si no s’aprovés el dictamen 
podrien causar-se clarament lesions i danys per als interessos públics i privats. És clar que a l’auditori 
s’hi faran activitats culturals, i d’altra banda el conveni és positiu perquè estableix l’ús de 
l’equipament i marca uns terminis raonables i concrets per a la seva posta en funcionament. 
 
 
IV. COMISSIÓ LLEI DE BARRIS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que es va aprovar la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen atenció especial, i el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega 
aquesta Llei. En aquesta Llei es crea un fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial com a instrument de col·laboració institucional i financera de la Generalitat, 
destinat a la rehabilitació i la promoció específica de barris i àrees urbanes que, per les seves 
característiques, requereixen una atenció especial. 

Atès que en data 27 de juny de 2007, el titular del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques va resoldre atorgar al municipi de Vilafranca del Penedès una subvenció de 
5.437.593,00 euros. Per la seva part, el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de setembre 
de 2007 ha acceptat la subvenció atorgada. Així mateix, és necessari concretar determinats aspectes 
referents a la gestió, seguiment i control del projecte d’intervenció integral. 

Atesa la signatura el dia 14 de febrer de 2008 del Conveni de col·laboració entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per 
al desenvolupament del projecte d’intervenció integral del barri de l’Espirall. Aquest Conveni té per 
objecte establir un marc de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres 
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Públiques i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per impulsar la realització de les actuacions 
previstes en el projecte d’intervenció integral en el barri de l’Espirall. 

Atès que la clàusula SISENA d’aquest conveni diu que la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament designaran els membres del Comitè d’Avaluació i Seguiment, d’acord amb el que 
estableix l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, de la següent forma: 

Per part de la Generalitat, dos membres en representació del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i un membre en representació de cadascun dels departaments següents: 
Governació i Administracions Públiques; Economia i Finances; Benestar i Família i Medi Ambient i 
Habitatge, així com també un representant de la Delegació de Govern corresponent a l'àmbit 
territorial del projecte. 

Per part de l’Ajuntament, cinc membres en representació de l'Ajuntament corresponent, dos 
membres en representació de les entitats veïnals més representatives de l'àmbit objecte de l'actuació, 
dos en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit i dos en 
representació dels agents econòmics i socials. Correspon al Ple de l'Ajuntament la determinació de 
quines han de ser les entitats que representin aquests col·lectius. 

La presidència del Comitè d'Avaluació i Seguiment serà exercida per un dels representants 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

Són funcions del Comitè d'Avaluació i Seguiment establir els mecanismes de coordinació i 
informació, fer el seguiment de les actuacions i establir mecanismes de foment de la participació 
ciutadana en el seguiment i control de les actuacions. 

Atès que la direcció i la gestió per al desenvolupament efectiu del projecte ja es porta a terme 
per part de l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca amb l’estructura i oficina específica de 
coordinació dels serveis i recursos municipals que participen a les diferents actuacions previstes al 
projecte. 
 

Per tot el qual, s’ACORDA: 
Primer.- Nomenar com a representants de l’ajuntament una persona designada per cada un 

dels següents grups municipals presents al consistori: CiU Convergència i Unió, CUP Candidatura 
d’Unitat Popular, PP Partido Popular, ERC Esquerra Republicana de Catalunya i ICV Iniciativa per 
Catalunya Verds. 

Segon.- Nomenar com a representants de les entitats de col·lectius ciutadans del barri una 
persona de cadascuna de les entitats següents: Associació de Veïns de l’Espirall i Comunitat de 
propietaris de l’edifici del carrer de l’Espirall núm. 58, com a entitats veïnals; l’AMPA del CEIP Pau 
Boada i Futbol Club Base Espirall-les Clotes, com a associacions ciutadanes i l’Associació de 
Comerciants de l’Espirall i la Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat, com a agents econòmics i 
socials. 
 
El dictamen ha estat aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta a ICV-EUiA. 
 
El regidor d’Urbanisme Francisco Romero afirma que la normativa ja preveu que existeixi un Comitè 
d’Avaluació i Seguiment que es reuneixi almenys una vegada a l’any. Al marge de la representació de 
la Generalitat, hi ha cinc representants directes de l’Ajuntament (un per cada grup, encara que el PSC 
ha acceptat quedar-ne al marge tenint present que ja porta a terme tasques de govern), i altres de les 
entitats. Informalment, també participaran representants de les dues comissions que ja es troben en 
funcionament, i recorda que s’ha tramès als grups municipals un informe de les actuacions portades a 
terme durant el darrer any. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la llei de barris és una aposta important i positiva del 
govern d’entesa de la Generalitat. De moment s’han fet algunes actuacions al barri de l’Espirall, i 
encara que potser es dirà que se’n faran més en els anys propers, la realitat és que fins ara no s’estan 
cobrint les expectatives creades. Cal un nou impuls i facilitar més la participació. D’altra banda, a 
parer seu l’Ajuntament no hauria de determinar quines entitats seran presents a la comissió, sinó que 
això ho haurien d’acordar les mateixes entitats interessades. 
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V. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient 
núm. 9 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany, mitjançant majors ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
 
3.51201.46700 Aportació a CONGIAC    ................................. 10.696,00   10.696,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS ...........  10.696,00
       
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
4.46309.13101 Agent Local Diversitat i Ciutadania.- sou........ 5.260,00 
4.46309.16000 Agent Local Diversitat i Ciutadania.- s.s. ........ 740,00 
3.31303.20200 Lloguer propietaris habitatges socials ............. 7.000,00 
6.62101.22608 Dinamització mercats mpals............................. 4.000,00 
2.45110.22611 Activitats musicals ............................................. 25.240,00 
2.45110.48900 Escola mpal. de música D. Calvet .................... 94.726,00 
3.53301.60100 Instal.lació punt verd......................................... 80.000,00 
5.43205.62530 Parcs i jardins.- Mobiliari urbà........................     10.089,70 227.055,70 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM. ......  237.751,70 
 
F I N A N C I A C I Ó 
  
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
399.12  Empresa Mpal. d’Aigües de Vilafranca- 

CONGIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            10.696,00 
399.13  Altres ingressos.- Danys mobiliari parcs i  

jardins . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . .        10.089,70  
455.17  Generalitat: Escola de música D. Calvet. .      119.966,00   
462.08  Diputació.- ALDC Pla per la convivència.          6.000,00  
462.21  Diputació.- Estudi modernització mercats                  4.000,00 
540.01  Lloguer habitatges socials . . . . . . . . . . .          7.000,00  
755.07  Generalitat.- instal.lació punt verd. . . . .       80.000,00          237.751,70 
  TOTAL MAJORS INGRESSSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .           237.751,70 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor, i 2 abstencions del grup de la CUP. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet fa una explicació de la proposta. S’incorporen al pressupost majors 
ingressos, procedents en la seva major part de subvencions, i això dóna lloc a suplementar diverses 
partides i a crear un crèdit extraordinari. Destaquen actuacions com l’escola de música i el punt verd. 
 
Xavier Navarro (CUP) fa palesa l’abstenció del seu grup, ja que malgrat que el dictamen és 
aparentment tècnic, hi hauria d’haver hagut més diàleg entre els grups municipals. 
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Aureli Ruiz (CiU) recorda que el seu grup va votar contra el pressupost, però donarà suport a aquesta 
modificació en tractar-se de qüestions puntuals i tècniques (aplicació de subvencions). A partir d’aquí 
caldria que tots els grups parlessin de l’aplicació del romanent de 2007, i el debat sobre les ordenances 
fiscals i el pressupost de 2009 hauria de començar molt aviat, sense deixar les negociacions (CiU està 
disposada a participar-hi) per a darrera hora. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE  COMERÇ I TURISME 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient 
núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal de Comerç i Turisme 
d'enguany, mitjançant majors ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
6.75101.13000 Retribucions personal ....................................... 3.320,00 
6.75101.62531 Senyalització comercial.....................................      30.000,00 33.320,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT...............  33.320,00 
 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
400.03 Transferència Ajuntament de Vilafranca ......... 3.320,00 
755.02 Generalitat: subvenció estudi i implemen. 
 senyalització comercial .....................................    30.000,00 33.320,00 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS.........................  33.320,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet destaca que es va obtenir (i s’aplica) una subvenció per a la 
senyalització del centre comercial. 
 
 
VII. AJUTS A JOVES PER AL LLOGUER D’HABITATGES 
 
Se sotmet al ple la següent proposta d’acord: 
 

Atès que el Ple Municipal en la sessió de data 16 de juny de 1998 va aprovar les bases 
reguladores de la concessió de subvencions a joves menors de trenta anys, per la compra i el lloguer 
d’habitatges. 

Atès que aquestes bases s’havien de modificar per adaptar-les a les normatives vigents i a les 
noves realitats. 

Atès que la Comissió d’Habitatge Social, en sessió de 8 de setembre de 2008 va aprovar el 
nou text de les bases reguladores, per tal de proposar al Ple Municipal la seva aprovació, 
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S’ACORDA: 
1. Aprovar el nou text de les bases reguladores  de la concessió de subvencions municipals a 

joves menors de trenta-cinc anys pel lloguer d’habitatges. Les bases consten de 8 punts i 4  
disposicions finals. 

2. Sotmetre-les a informació pública per un termini de vint dies hàbils. En el cas que no es 
presentin al·legacions o suggeriments, les bases s’entendran aprovades definitivament sense 
necessitat d’adoptar un nou acord exprés. 

3. Una vegada aprovades definitivament les bases entraran en vigor a l’endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província i s’inserirà també una referència de l’anunci 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
El dictamen anterior s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora de Serveis Personals Teresa Terrades manifesta que la proposta de noves bases ha estat 
elaborada, amb un ampli consens, per la plural Comissió d’Habitatge Social. Terrades destaca els 
canvis principals (expressió de les quantitats en euros, establiment de l’edat límit en 35 anys, etc.). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) diu que algunes aportacions del seu grup han estat recollides, i altres 
no. De tota manera, ara que la Generalitat compta amb línies específiques d’ajuts per al lloguer potser 
caldria debatre si té sentit continuar amb aquesta concreta política des de l’Ajuntament, debat que es 
podria fer en el marc de la discussió del pla local d’habitatge. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport al dictamen, perquè cal donar ajuts als joves amb la finalitat que 
puguin emancipar-se. De tota manera, algun aspecte de les bases pot ser millorable, i és per això que 
ERC es reserva la facultat de formular al·legacions en el període d’informació pública. Aquesta 
mateixa reserva la fa el portaveu del PP Josep Ramon. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el seu grup ha participat en la redacció del document. Les bases 
s’havien de modificar perquè algunes coses no funcionaven prou bé, com ho demostra que mai no 
s’esgota el crèdit pressupostari per aquesta finalitat. La CUP volia ampliar el ventall dels ajuts, i és per 
això que formularà al·legacions. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport al dictamen, encara que el seu grup estudiarà si presenta algunes 
al·legacions. Tot és discutible i millorable, però és un problema de límits. És discutible, per exemple, 
l’edat de 35 anys, o què succeeix en casos de persones una mica més grans que han patit processos de 
divorci, etc. 
 
 
VIII. CONSELL PATRONAT DE COMERÇ I TURISME 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió de 25 de juliol de 2007, va nomenar cinc vocals del 
Consell Rector de l’Organisme Autònom Local “Patronat Municipal de Comerç i Turisme”, d’acord 
amb l’article 8 dels estatuts i a proposta del Consell del Patronat. 

Atès que un dels vocals nomenats fou David Boada i Vives, a proposta del Consell i en 
representació de l’Acadèmia de Tastavins Penedès. 

Atès que l’Acadèmia de Tastavins Penedès ha comunicat  la seva voluntat de que el seu 
representant sigui el seu president, Joan Tarrada i Gol, s’ACORDA: 

Nomenar Joan Tarrada i Gol (en tant que representant de l’Acadèmia Tastavins Penedès) nou 
vocal del Consell Rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, en substitució de David Boada 
i Vives. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
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El regidor Xavier Lecegui agraeix la tasca desenvolupada per David Boada, i dóna la benvinguda a 
Joan Tarrada. 
 
 
IX. MOCIÓ FINANÇAMENT LOCAL 
 
L’alcaldia, després de destacar la necessitat de millorar el sistema de finançament dels ajuntaments, 
proposa adherir-se l’Ajuntament a una Declaració de setembre de 2008 de la Comissió Municipalista 
de Catalunya (Federació de Municipis i Associació Catalana de Municipis), sobre el finançament local 
i amb el text següent: 
 

Gairebé 30 anys després de la constitució dels primers ajuntaments democràtics, el 19 d’abril 
del 1979, els municipis catalans volem posar de manifest els molts avenços que s’han produït en 
aquest període de temps i les mancances que encara arrosseguem. L’elecció, i posterior constitució 
dels primers ajuntaments democràtics, van ser els moments en què els ciutadans van gaudir de la 
recuperació de les llibertats públiques i de les institucions per al poble, quan van sentir-se 
autènticament i directament sobirans. 

Entre les moltes millores que s’han viscut aquests anys hi ha la transformació dels nostres 
pobles i ciutats, mancats com estaven de serveis bàsics. En aquest temps, des dels ajuntaments s’ha 
treballat en la consolidació d’un enorme ventall de serveis als nostres ciutadans i ciutadanes, que 
inclouen matèries diverses com l’ordenació del territori o l’habitatge públic en sòl municipal; els 
serveis bàsics comunitaris i els seus equipaments; la seguretat i la protecció civil; l’educació infantil; 
el transport urbà; la promoció de l’ocupació; la protecció del medi; l’atenció social i un llarg 
etcètera. Algunes d’aquestes matèries, que els ajuntaments han anat assumint sense tenir-ne la 
responsabilitat, han estan recollides com a competències pròpies dels municipis a l’article 84 del nou 
Estatut. 

Els avenços socials d’aquests 30 anys i la seva plasmació estatutària no han obtingut el 
mateix reconeixement financer. Els ajuntaments estem suportant una situació financera que ens ofega 
i limita els serveis que podem oferir als ciutadans i ciutadanes dels municipis que representem.  

És per això que podem afirmar que si no millora el finançament dels ajuntaments no podrem 
seguir suportant l’esforç econòmic i social que representa destinar bona part del pressupost 
municipal a partides que no ens són pròpies.  
  Aquesta insuficiència financera s’ha generat per la falta de reconeixement real del paper 
fonamental de les entitats locals en la provisió pública de serveis en l’actual estat del benestar. 
D’aquesta manera, s’ha mantingut la baixa participació de la despesa local respecte del total de la 
despesa de les administracions públiques. 
  Les entitats municipalistes de Catalunya constatem que continua vigent la principal 
reivindicació del II Congrés de Municipis de Catalunya, celebrat al 2001, on es va demanar obtenir 
una participació més gran en els ingressos i la despesa pública. 
  A aquesta situació cal sumar l’absència d’una planificació concertada de recursos entre els 
tres nivells d’organització territorial de l’estat. En canvi, hem viscut un constant increment 
d’activitats i serveis, alguns d’ells no obligatoris, el que hem anomenat competències impròpies, 
demandades pels ciutadans i ciutadanes i essencials per millorar la seva qualitat de vida. El cost 
d’aquests serveis de suplència ha desestabilitzat els pressupostos municipals. Uns pressupostos que 
també han patit l’impacte financer de nombroses disposicions generals de l’Estat i de la Generalitat 
de Catalunya en la prestació de serveis propis de les entitats locals. Un dels molts exemples és el 
desplegament de la Llei de la dependència, ampliant molt significativament les necessitats de despesa 
local sense establir mecanismes de compensació íntegra, tal i com exigeix el principi de lleialtat 
institucional.  
  En aquest context s’està desenvolupant el procés d’aplicació de les disposicions del nou 
Estatut d’Autonomia que defineixen el model de finançament de la Generalitat de Catalunya. 
  Les entitats municipalistes considerem que el nou finançament local ha de donar resposta als 
problemes de suficiència financera dels ajuntaments. Per aconseguir-ho, creiem imprescindible que es 
replantegi el model de finançament de les administracions locals. El nostre objectiu final és que es 
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faci realitat una reforma estructural del sistema de finançament dels ens locals que proveeixi de 
recursos suficients per garantir el compliment del marc competencial real de les corporacions locals. 
 

Per tot això, acordem: 
1. Donar suport a les negociacions que la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una resposta positiva a 
les necessitats d’un nou finançament per als Ajuntaments. 
2. És urgent i prioritari que l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou model de 
finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat per als Ajuntaments. Aquest 
nou model ens permetrà continuar prestant els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment 
cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques 
d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la immigració o l’atenció social, per citar-
ne algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats. 
3. Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació amb el 
Govern espanyol pel nou finançament de Catalunya i, una vegada aprovat el model de finançament 
autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta Generalitat-Governs Locals per tractar de 
manera específica el finançament dels ens locals. 
4. Mentre que no s’acordi un nou model, reiterem com a mesures transitòries sol·licitar 
al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles administracions que 
compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin 
augmentar la seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis; i demanar al Govern de 
l’Estat la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels 
Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes. 
5. Finalment, constatem amb gran preocupació la proposta del Govern de l’Estat de 
congelar l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, tot just en un període en el qual caldria 
incrementar la despesa social de proximitat en tots els municipis. Per aquesta raó, considerem que és 
clarament inassumible la proposta i demanem que sigui reconsiderada. 
 
L’aprovació de l’adhesió a la Declaració transcrita ha estat feta amb 19 vots a favor i 2 abstencions, 
corresponent aquestes al grup municipal de la CUP. 
 
Defensa l’adhesió la regidora d’Hisenda Maria Batet. Batet recorda que els ajuntaments són 
l’administració més propera als ciutadans. Aquests formulen demandes i exigeixen serveis al municipi, 
però no és possible donar la resposta adient si no es millora el finançament. Els municipis han de 
gaudir de competències, però també de més recursos per a fer front a les competències pròpies i a les 
no tan pròpies (serveis públics, obres, infraestructures, habitatge assequible, ocupació, serveis socials, 
etc.). El percentatge dels ingressos generals de l’Estat que s’aporta als municipis no ha augmentat des 
dels anys 80 del segle passat, mentre que la despesa per habitant que fan els municipis sí que s’ha 
hagut d’incrementar. A més, Batet remarca que el 30% de la despesa municipal es destina a 
inversions, i aquestes generen riquesa general per a l’economia. S’han d’aconseguir els propòsits que 
la Declaració anuncia, i no és lògic que, per exemple a Vilafranca, només tinguem una subvenció del 
24% d’allò que l’Ajuntament gasta en serveis socials. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que malgrat la crisi econòmica i la necessitat d’austeritat, fa 
falta un més gran protagonisme de les polítiques socials de proximitat. Cal apostar per un model 
estable i transparent de finançament local. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la Declaració. Els ens locals només gestionen l’11% de la despesa 
pública total, quan s’hauria d’arribar al 25%. Cal que els diferents partits polítics, amb representació al 
Parlament de Catalunya i a les Corts de Madrid facin pressió i lluitin per solucionar aquest problema. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Cal demanar més recursos a Madrid, però també a la 
Generalitat. Aquesta hauria de descentralitzar una part de les seves atribucions cap als municipis. 
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Xavier Navarro (CUP) manifesta que el seu grup s’abstindrà, perquè si bé la Declaració té aspectes 
positius és, en realitat, massa ensucrada. La Declaració és crítica, però no autocrítica, i el cert és que 
tot i que s’han fet coses les polítiques de proximitat dels ajuntaments han fallat. Els ajuntaments han 
de poder decidir, i no haver de pidolar a Madrid o a Barcelona. Hem de treballar des d’aquí per definir 
els serveis necessaris, i estudiar com els financem. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que el document és positiu i va en una bona línia, però arriba tard, quan els 
ajuntaments estem ara collats per la situació econòmica. S’hagués hagut de pressionar quan la situació 
econòmica era favorable, però en qualsevol cas hi ha polítiques socials necessàries que s’han de poder 
finançar. 
 
L’alcalde Marcel Esteve intervé per dir que les entitats municipalistes ja fa anys que estan treballant i 
exigint en aquesta línia. 
 
 
X. MOCIÓ BUS NOCTURN COMARCA 
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

• Donat que en el període d’estiu és quan es produeixen i concentren moltes de les festes majors 
del nostre territori penedesenc, especialment durant els mesos de juliol i d’agost. 

• Donat que algunes de les moltes activitats i actes que se celebren durant les festes majors es 
realitzen durant l’horari nocturn i matinal com festes, concerts, espectacles o altres activitats 
d’oci. 

• Donat que moltes i molts dels participants en aquests actes són població jove, alguns dels 
quals són menors d’edat i no disposen de carnet i per tant, de cotxe i el seu únic mitjà de 
transport és el públic. 

• Donat que durant l’horari nocturn l’absència i deficiència de transport públic entre els 
diferents municipis de la comarca és notori, la qual cosa obliga a utilitzar el transport privat i 
que comporta un major perill per a la circulació. 

• Donat que en aquestes activitats nocturnes vinculades a les festes majors es permet la venda 
de begudes alcohòliques i per tant, existeix un consum potencial. 

• Donat que un dels objectius de l’administració ha de ser reduir la sinistralitat a les carreteres 
fomentant aquelles accions que poden afavorir-ne la seva reducció. 

• Donat que l’ús del transport col·lectiu té efectes menys agressius pel mediambient i afavoreix 
l’ús de mitjans menys contaminants que el transport privat. 

• Donat que el DPTOP ha aprovat el Pla de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 
a setembre de 2008, un dels objectius dels qual és: ”... garantir l’accessibilitat dels ciutadans, 
aconseguir uns desplaçaments sostenibles i segurs" i que integra dues de les comarques del 
Penedès (Garraf i l’Alt Penedès). 

 
Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular, demanem que el plenari adopti els següents 
acords: 
 

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca es faci càrrec d’un servei de bus urbà nocturn durant els caps 
de setmana dels mesos de juliol i agost per a facilitar la mobilitats de les persones entre els 
municipis de les comarques penedesenques. 

2. Que aquest servei de bus urbà, cobreixi els desplaçaments cap als municipis que celebrin 
festes majors o altres activitats nocturnes destacades i siguin d’especial interès o ús. 

3. Que una comissió tècnica valori les destinacions que puguin tenir més demanda durant els 
mesos assenyalats per tal d’elaborar una mapificació i calendarització del servei, així com un 
estudi tècnic informatiu sobre les despeses que pugui generar aquest servei. 

4. Que aquest servei entri en funcionament a partir del proper estiu (juliol, agost de 2009). 
5. Que es traslladi aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, per tal que aquesta 

administració sufragi parcial o totalment aquest servei de transport interurbà. 
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6. Que es traslladi aquest acord al Departament de Polítiques Territorials i d’Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, perquè sigui contemplat en futures modificacions del Pla de 
Mobilitat i en pugui sufragar les despeses parcials o totals d’aquest servei públic. 

 
Defensa la moció Otger Amatller (CUP), dient que cal garantir la mobilitat a la comarca en transport 
públic. Durant l’estiu se celebren festes aquí i a diferents pobles de la comarca, i és bo disposar d’un 
mitjà de transport públic. El Consell Comarcal va prendre una iniciativa, però els resultats van ser 
pobríssims, perquè s’exigia permís patern, inscriure’s una setmana abans, donar les dades personals, 
etc. L’Ajuntament de Vilafranca hauria de liderar el projecte, encara que el Consell  pagui una part 
dels costos. 
 
Tot seguit, es presenta la següent esmena del grup de CiU: 
 

Atès que el que planteja la present moció té un àmbit que afecta diferents municipis, 
Atès que la moció fa referència a actes que es celebren a les festes majors dels pobles de la 

comarca. 
Atès que la presència dels joves vilafranquins reforcen el relleu d’aquestes festes majors, 

comportant repercussions econòmiques positives en els diferents pobles. 
Atès que ha de ser d’interès del nostre i de tots aquests ajuntaments prendre les mesures 

oportunes en defensa del transport públic nocturn i per la reducció de la sinistralitat a les carreteres. 
Atès que, per tan, tots els ajuntaments dels pobles on aquest servei es prestaria haurien de ser 

copartíceps junt amb el nostre de la gestió del referit servei. 
Atès que una de les raons de ser del Consell Comarcal és la de gestionar serveis com el que 

estem tractant en aquesta moció, 
 

El grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ proposa que la part disposi passi a tenir el 
següent redactat: 

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca plantegi al Consell Comarcal la creació d’un servei de bus 
urbà nocturn els caps de setmana dels mesos de juliol i agost per a facilitar la mobilitat de les 
persones entre els municipis de la comarca de forma que es cobrís els desplaçaments cap als 
municipis on es celebrin festes majors. 

2. Que l’Ajuntament de Vilafranca plantegi al Consell Comarcal la necessitat que una comissió 
tècnica valori les rutes a realitzar, el calendari de la mateixa i el cost que suposaria. 

3. Que una vegada es pugui valorar el cost del servei es procedeixi a estudiar el finançament de 
forma que aquest sigui sufragat pel Consell Comarcal, ajuntaments i usuaris.  

 
Pere Regull (CiU) defensa l’esmena. Malgrat que és possible que el Consell Comarcal no ho hagués 
fet prou bé, la realitat és que allò més lògic és que el projecte el protagonitzi el Consell Comarcal, 
evitant centralismes de Vilafranca i fent un estudi general apte per a tots els municipis. Tot i el 
lideratge de Vilafranca, s’hi haurien d’implicar els diferents municipis i el Consell Comarcal. 
 
Otger Amatller (CUP), quant a l’esmena, diu que no hi ha garanties de que el Consell Comarcal 
assumeixi el projecte, i per tant s’hauria de preveure que si no accepta els serveis es prestin des de 
Vilafranca. L’esmena no fa cap concreció temporal, ni diu què succeeix en el supòsit d’inactivitat del 
Consell Comarcal. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la moció és positiva perquè tracta de garantir una mobilitat 
segura, si bé caldria un estudi previ i conèixer els costos i la forma d’organitzar-ho. A parer seu, la 
moció i l’esmena són compatibles, perquè es pot demanar al Consell Comarcal, i si cal després 
nosaltres també podem prendre decisions quan s’aprovi el pressupost municipal. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a l’esmena. Possiblement l’Ajuntament no és competent per a 
organitzar el servei unilateralment, i l’àmbit natural de coordinació hauria de ser el Consell Comarcal. 
D’altra banda, si el servei es posa en marxa això no hauria d’anar en detriment dels actes festius que 
tenen lloc a Vilafranca, com és el cas del “Calima”. Josep Ramon (PP) recolza l’esmena, en el sentit 
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que ho organitzi el Consell, i si aquest no ho fa llavors podria assumir el projecte l’Ajuntament de 
Vilafranca. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) es mostra favorable a l’esmena i a la moció. Quan el Consell Comarcal 
va intentar-ho el plantejament no va ser el correcte, però cal tornar-ho a provar. S’ha de tenir present 
que la majoria de partits presents en el consistori també tenen representació al Consell Comarcal, i 
aquest disposa d’un govern d’unitat. El servei ha de funcionar en forma de circuit entre municipis, i no 
tenir com a punt de referència només Vilafranca. 
 
Finalment, després d’un debat, s’aprova per unanimitat el text següent(Per bé que en el moment de la 
votació es trobava absent Ramona Suriol) 
 

• Donat que en el període d’estiu és quan es produeixen i concentren moltes de les festes majors 
del nostre territori penedesenc, especialment durant els mesos de juliol i d’agost. 

• Donat que algunes de les moltes activitats i actes que se celebren durant les festes majors es 
realitzen durant l’horari nocturn i matinal com festes, concerts, espectacles o altres activitats 
d’oci. 

• Donat que moltes i molts dels participants en aquests actes són població jove, alguns dels 
quals són menors d’edat i no disposen de carnet i per tant, de cotxe i el seu únic mitjà de 
transport és el públic. 

• Donat que durant l’horari nocturn l’absència i deficiència de transport públic entre els 
diferents municipis de la comarca és notori, la qual cosa obliga a utilitzar el transport privat i 
que comporta un major perill per a la circulació. 

• Donat que en aquestes activitats nocturnes vinculades a les festes majors es permet la venda 
de begudes alcohòliques i per tant, existeix un consum potencial. 

• Donat que un dels objectius de l’administració ha de ser reduir la sinistralitat a les carreteres 
fomentant aquelles accions que poden afavorir-ne la seva reducció. 

• Donat que l’ús del transport col·lectiu té efectes menys agressius pel mediambient i afavoreix 
l’ús de mitjans menys contaminants que el transport privat. 

• Donat que el DPTOP ha aprovat el Pla de la Mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona a setembre de 2008, un dels objectius dels qual és: ”... garantir l’accessibilitat dels 
ciutadans, aconseguir uns desplaçaments sostenibles i segurs" i que integra dues de les 
comarques del Penedès (Garraf i l’Alt Penedès). 

 
Per tot això S’ACORDA 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca plantegi al Consell Comarcal la creació d’un servei 

de bus urbà nocturn els caps de setmana dels mesos de juliol i agost per a facilitar la 
mobilitat de les persones entre els municipis de la comarca de forma que es cobrís els 
desplaçaments cap als municipis on es celebrin festes majors. En el supòsit que el 
Consell Comarcal no atengui aquesta petició, es farà càrrec del servei l’Ajuntament de 
Vilafranca, sempre que existeixi la partida pressupostària adient”. 
 

2. Que l’Ajuntament de Vilafranca plantegi al Consell Comarcal la necessitat que una comissió 
tècnica valori les rutes a realitzar, el calendari de la mateixa i el cost que suposaria. 

3. Que una vegada es pugui valorar el cost del servei es procedeixi a estudiar el 
finançament de forma que aquest sigui sufragat pel Consell Comarcal, ajuntaments i 
usuaris. 

4. Que aquest servei entri en funcionament a partir del proper estiu (juliol, agost de 2009). 
 
 
XI. MOCIÓ AL·LEGACIONS PLANS TERRITORIALS PARCIALS 
 
Es presenta la següent moció de la CUP, el text final de la qual (després d’un matís introduït a 
instàncies de CiU) és el següent: 
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Donat que el Govern de la Generalitat està planificant el territori en base a una esquarteració 
entre les comarques que configuren l’Àmbit Funcional del Penedès. Molts serveis públics estan sent 
organitzats i gestionats partint l'Anoia amb les comarques centrals, el Baix Penedès amb el Camp de 
Tarragona i l'Alt Penedès i el Garraf amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través dels Plans 
Territorials Parcials, dividint administrativa i orgànicament les comarques de la Vegueria Penedès. 

Donat que el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat inicialment en data 14 
de juliol i publicat al DOGC del dia 23 de juliol de 2008, es troba actualment dins del termini de tres 
mesos d’exposició al públic. 

Donat que en data 31 de juliol de 2007, per Resolució del Conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques es va aprovar inicialment el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals, 
publicada el 31 d’agost de 2007. 

Donat que el Pla Territorial Metropolità de Barcelona es troba actualment en fase 
d’avantprojecte, i que està en fase de suggeriments i propostes. 

Donat que el desenvolupament dels diferents plans territorials parcials que impulsa 
actualment la Generalitat posa dificultats al futur desenvolupament de l’Àmbit de Planificació del 
Penedès, en no contemplar la unitat del territori penedesenc. 

Donat que el govern ha apostat per la creació de l’àmbit funcional de planificació territorial 
del Penedès, malgrat que amb importants restriccions. 

Donat que durant el 2009, el Govern haurà aprovat tots els Plans Territorials parcials 
previstos, pas previ a les Vegueries. 

Donat que no volem que l'àmbit Penedès es retardi fins que s'acabin de redactar els plans 
territorials parcials que afecten el Penedès (el de l'àrea metropolitana, el de la Catalunya central i el 
del Camp de Tarragona) perquè la data en què aquests plans s'acabaran és imprecisa i està subjecta 
a imprevistos que es podrien allargar més enllà de l'actual legislatura. 

Donat que el Govern de la Generalitat continua amb la tramitació dels plans territorials 
parcials Metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona, incloent-hi els territoris 
que conformen l'àmbit funcional del Penedès. 

Donat que ha de ser objectiu d’aquest Ajuntament la configuració penedesenca del Pla 
territorial parcial i aturar la incorporació de les comarques penedesenques en altres plans territorials 
parcials, ja que el plenari s’ha mostrat reiteradament a favor de la Vegueria Penedès, així com la 
població del territori. 

Donat que el passat 18 de juliol de 2007, en el transcurs del ple ordinari celebrat a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va ser aprovada per UNANIMITAT la moció presentada per 
la via d’urgència, amb el següent text: “És voluntat d’aquest Ajuntament la creació d’un àmbit 
funcional de planificació territorial que abasti les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el 
Garraf i els municipis de l’Anoia que ho desitgin.” 

Donat que resulta una contradicció “invasiva” que la Generalitat s’hagi compromès amb 
l’Àmbit funcional del Penedès i paral·lelament continuï amb les gestions per tal d’aprovar la resta de 
plans territorials parcials que divideixen el Penedès.   

Atès que aquests plans territorials parcials podrien resultar perjudicials pel desenvolupament 
del municipi i dels acords presos en aquest plenari, i amb la voluntat de millorar-lo i d’esmenar 
errors. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 

• Que l’Ajuntament de Vilafranca elabori i presenti les al·legacions pertinents a tots els plans 
territorials parcials que actualment es troben en fase de desenvolupament reclamant que en 
aquests no es contempli cap de les comarques que ha de configurar el futur àmbit del 
Penedès. Seran objecte d’al·legacions els plans territorials parcials en la mesura que afectin 
l’àmbit funcional Penedès”. 

• Que es traslladi aquest acord al consells comarcals de la resta de comarques del futur àmbit 
Penedès (Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia), per a què se’ls insti a presentar al·legacions en 
el sentit exposat; així com al DPTOP i als portaveus dels grups parlamentaris al Parlament 
de Catalunya. 
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• Que es faci extensible el redactat de les al·legacions presentades als plans territorials 
parcials elaborats per l’Ajuntament de Vilafranca i que afecten a les comarques del Penedès, 
al conjunt de municipis d’aquesta territori. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 12 vots a favor (CiU, CUP, PP i ICV-EUiA), 8 en contra (grup 
Socialista) i 1 abstenció (ERC). 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que els Plans territorials parcials van endavant, però no se n’està 
elaborant cap quant a l’àmbit Penedès, sinó que les comarques d’aquest àmbit es preveuen en altres 
plans (Camp de Tarragona, Barcelona i Comarques Centrals). Si s’ha apostat per l’àmbit funcional 
Penedès cal exigir un pla territorial específic. Cal exigir-ho des de Vilafranca  i des de la resta 
d’ajuntaments i consells comarcals. És necessari disposar d’un pla territorial parcial propi, i 
posteriorment ja arribarà l’àmbit funcional i finalment la Vegueria. 
 
Bernat Villaroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, la qual és coherent amb altres acord del ple. 
També cal tenir present que la Generalitat ha acceptat l’àmbit funcional Penedès. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ERC dóna ple suport a l’àmbit Penedès i a la Vegueria Penedès, però 
la moció tècnicament no és probablement correcta. És positiu que es vagin elaborant els Plans 
territorials parcials, però no sembla coherent que Vilafranca presenti al·legacions per exemple al Pla 
del Camp de Tarragona, ja que són altres ajuntaments i consells els competents per a fer-ho. Sí que 
acceptaria ERC un canvi de redactat, si es digués que demanem als altres ajuntaments i consells que 
siguin ells els que formulin al·legacions. Quelart afirma que la moció l’erra quan diu que el Pla 
territorial és previ a l’àmbit funcional, ja que és al revés. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, si bé també accepta que és lògic que les al·legacions les 
presentem vers els plans que ens afecten, no respecte a d’altres. 
 
Pere Regull (CiU) recolza la moció. Cal recordar que tothom té legitimació per a presentar 
al·legacions a qualsevol pla. Es podria precisar la moció dient que al·legarem quant a aquells plans que 
afectin l’àmbit funcional Penedès, però és obvi que el Pla de Tarragona, quan parla del Baix Penedès, 
afecta l’àmbit Penedès. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) es mostra contrari a la moció. El seu grup la recolzaria si s’acceptés el 
suggeriment d’ERC. Vilafranca va presentar al·legacions en la línia de la moció al Pla de la Regió de 
Barcelona; quant a altres llocs, podem suggerir als ens interessats que en facin, però no posar-nos-hi 
directament. Més enllà de l’afectació concreta és discutible que nosaltres hàgim d’al·legar allò que 
haurien d’al·legar per exemple l’Ajuntament del Vendrell o el Consell Comarcal del Baix Penedès. 
 
Otger Amatller (CUP)  diu que sí que ens afecten els Plans de Tarragona i de les Comarques Centrals, 
en tant que es refereixen a parts de l’àmbit funcional Penedès. Hem de poder fer al·legacions, en el 
sentit que les comarques de l’àmbit han d’estar unides. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que no cal barallar-se per un assumpte tècnic, i que seria absurd 
posar en qüestió si ERC està a favor o no de la Vegeria (ho està, és clar). Dóna suport a la moció amb 
la precisió realitzada per Pere Regull (els plans que ens afectin), i considera que si el Baix Penedès se 
situa a Tarragona això ens afecta. Seria desitjable la unanimitat, i deixar clar que estem a favor de 
l’àmbit i de la Vegueria Penedès amb les quatre comarques. 
 
Josep Quelart (ERC) fa referència a l’acord ampli existent en la matèria al Parlament de Catalunya, i 
cal tenir clara la diferència entre plans territorials, àmbits funcionals i Vegueries, instruments tots ells 
d’abast i finalitat diferents. Els plans territorials aborden entre altres qüestions com el creixement dels 
diferents nuclis de població o el recorregut d’una carretera, sobre les quals i respecte del Baix Penedès, 
per exemple, nosaltres no hi hem d’opinar. ERC defensa la Vegueria clarament, com defensa també la 
independència, però els plans territorials no hi tenen res a veure. 
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Otger Amatller (CUP) manifesta que un Pla territorial de l’àmbit Penedès també podria preveure els 
creixements i les infraestructures pròpies de l’àmbit funcional.  
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que el govern municipal ja va presentar fa mesos al·legacions al pla 
territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, defensant l’àmbit Penedès. 
 
 
MOCIÓ URGÈNCIA MASIA I PAU 22 
 
Després de la convocatòria de la sessió, es va presentar una moció per part del grup de la CUP, amb el 
redactat següent: 

 
Atès que el primer principi bàsic del PAU22 és establir la possibilitat de construcció d’una 

nau industrial (…), dedicada a l’activitat de gestió i emmagatzematge de residus i similars. (dels 
gairebé 11.000 m2 de terreny, el projecte de la nau industrial es centra únicament en la façana del 
carrer Font de l’Ametlló, exactament on s’ubica la masia i el celler adossat.) 

Atès que el PAU22 fou aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 15 de maig 
de 2006. 

Atès que sense cap informació sobre el edificis existents en els terrenys del PAU22, el 
procediment ha anat fent el seu curs (informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, informe 
favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb data 26 de juliol de 2006). 

Atès que no es va fer cap referència sobre l’existència de les construccions antigues en la 
informació facilitada als grups municipals al Febrer de 2007. 

Atès que en el ple municipal de Febrer de 2007, el regidor d’Urbanisme, Josep Colomé, va 
informar que aquest PAU22 afectava uns terrenys del polígon de mercaderies que no es trobaven en 
les condicions desitjables, i amb l’aprovació del Pla quedaria ordenada aquella zona i 
conseqüentment es va aprobar el PAU22 per unanimitat. 

Atès que al juliol de 2008, la regidoria d’acció territorial i via pública de l’ajuntament va 
respondre una pregunta de la CUP (FR/cv.15778) referent a aquesta masia informant que “atès que 
no es troba inclosa en el Pla Especial i Catàleg, no consta en els expedients d’Urbanisme, ni en el 
POUM ni en el Pla especial i catàleg, menció del nom d’aquesta masia” i que “atès que no es troba 
inclosa en el Pla Especial i Catàleg, no consta (informació històrica de l’edifici, data de construcció, 
etc) en els expedients d’urbanisme”. Tanmateix, s’informa que el sector PAU22 “preveu la 
transformació dels usos a industrials i que no requereix el manteniment de la masia inclosa dins 
l’àmbit”. 

Atès que a mitjans d’Agost i a petició de la CUP (conjuntament amb els grups municipals de 
CIU, ERC, ICV-EU-IA i l’Institut d’Estudis Penedesencs), es va demanar a la Generalitat que 
“el·laborés un informe tècnic sobre la masia de Ca l’Alaio, a través del qual pugem conèixer el valor 
arquitectònic, històric i patrimonial de l’edifici i espai que ocupa (...). 

Atès que la Generalitat ha transmès el seu informe, advertint que ens trobem davant d’una 
masia del segle XVI, d’època renaixentista, amb elements d’interès com arcades, motllures, etc. que 
precisen d’una documentació exhaustiva. 

Atès que annexa a la masia hi ha un celler de vi del segle XIX-XX, amb cups i una 
cinquantena de bótes de vi que no es troba en ruïna i que l'informe no ha estudiat. 
 

Demanem: 
1-Portar a terme totes les propostes que detalla la Generalitat en el seu informe (i intervenció 

arqueològica si es necessari). 
2-Que l’estudi de l’edifici inclogui també el celler de vi adjacent a la masia. 
3-Que s'el·labori un estudi del que suposaria recuperar la masia i el terreny del PAU22 com a 

equipament pel poble de Vilafranca, que inclogui el parer de les associacions culturals de Vilafranca 
(Institut d'Estudis Penedesencs, VINSEUM, etc.) 

4-Que s’estudiï la viabilitat (legal i econòmica) de realitzar una permuta amb l’únic 
propietari per un altre terreny dels polígons industrials del municipi i que es parli amb els diferents 
grups  municipals. 
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La declaració d’urgència, i la corresponent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, s’han aprovat per 
unanimitat. 
 
La moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor (grups Socialista, de CiU, de la CUP, d’ERC i d’ICV-
EUiA). Josep Ramon (PP) no ha participat en la discussió ni en la votació, pel fet de no disposar del 
text de la moció (Otger Amatller demana excuses a Ramon per l’omissió). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el pla del PAU 22 es va aprovar, però mai no es va esmentar que a 
la zona hi hagués algun element de valor. Considera que és una errada rellevant que els serveis 
municipals no tinguessin constància de l’existència de la masia i del celler. S’ha hagut de demanar un 
informe a la Generalitat, el qual informe fa referència als valors de l’edificació, la qual cosa obliga a 
estudiar-la i documentar-la. La CUP encara va més enllà, i demana que s’estudiï la seva possible 
rehabilitació i adquisició, mitjançant les negociacions adients. 
 
Francisco Romero (grup Socialista i regidor d’Urbanisme) recorda que el POUM delimita l’àmbit, i 
que el pla aprovat contenia fotografies de l’edificació existent, si bé aquesta no està catalogada ni per 
l’Ajuntament ni per la Generalitat. S’ha demanat informe a la Generalitat, el qual informe indica les 
mesures que s’han d’adoptar (desmuntatge curós, documentació, etc.). Es farà allò que diu l’informe 
de la Generalitat (informe que no aposta en absolut per la conservació), i mentrestant la llicència 
urbanística resta paralitzada. Caldrà tenir també en compte els drets de la propietat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra a favor de la moció. Cal seguir les indicacions de la 
Generalitat, i estudiar la viabilitat de la resta de mesures proposades. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i a l’informe independent de la Generalitat. Quant a si és 
possible conservar o permutar caldrà estudiar-ho més endavant amb cura. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la moció. Cal actuar i decidir ràpidament, perquè estan en joc 
interessos públics i privats. 
 
 
MOCIÓ URGÈNCIA SOBRE RODALIES RENFE 
 
Després de la convocatòria de la sessió, es va presentar una moció per part del grup d’ICV-EUiA, amb 
el redactat següent: 

 
El dijous 18 de setembre de 2008, per enèsima vegada en els darrers dos anys, els usuaris i 

usuàries de la línia C4 de Rodalies Renfe que dóna servei a Vilafranca del Penedès, han hagut de 
patir endarreriments de gairebé dues hores, el divendres 19 hi ha hagut nous retards, així com el 
dilluns 22, 

Aquest no és un fet puntual, sinó tot el contrari, cada vegada més corrent: tornem a veure com 
comença un nou curs i la connexió en transport públic cap a Barcelona, el Vallès i les ciutats de 
l’àrea metropolitana, no només continua sense millorar en freqüències de pas, sinó que es 
multipliquen els incidents i els retards, i s’amplia el temps de duració del trajecte en prop d’un 20% 
(els dies en que no hi ha incidències majors),  

El manteniment d’aquesta situació suposa una enorme alteració del dia a dia de milers de 
veïns i veïnes de Vilafranca que no saben si arribaran a temps a la feina o als centres d’estudis, 
havent d’avançar la seva partida; i a la tornada, perden hores i hores de la seva vida personal i 
familiar, 

Aquesta situació condiciona les possibilitats de trobar una feina compatible amb la residència 
a Vilafranca de molts dels nostres veïns i veïnes, com també afecta a competitivitat d’empreses 
vilafranquines que perden moltes hores de treball a causa de les demores involuntàries de 
treballadors i treballadores que venen cap aquí des de localitats properes. 

Si es quantifiquessin econòmicament, encara que fos en relació al Salari Mínim 
Interprofessional, els milers i milers d’hores de temps personal perdudes per la nostra ciutadania i de 
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temps laboral perdudes per les empreses penedesenques a causa del desastre dels darrers dos anys es 
pot assegurar que les pèrdues serien milionàries.   

La nefasta planificació de l’arribada de l’AVE a Barcelona, així com la incomprensible 
manca d’inversió en el servei de Rodalies durant la darrera dècada, poden ser causants d’aquesta 
situació, que escapa al control municipal. Tanmateix, les nostres institucions locals han de ser 
interlocutores de la ciutadania, posant la qüestió sobre la taula dels organismes competents les 
vegades que faci falta. 

 
Per aquests motius, s’ACORDA:  
 

Primer.-  ORGANITZAR A VILAFRANCA UNA TROBADA D’ALCALDES DE LA 
LÍNIA C4 DE RODALIES RENFE amb l’objectiu de planejar estratègies comunes per tal que els 
organismes competents adoptin mesures per afrontar el mal funcionament actual del servei.   

 
Segon.-  EMPLAÇAR A LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE L’ESTAT (MINISTERI 

DE FOMENTO, RENFE, ADIF) A: 
• Fixar, sense dilació, la reunió pendent amb els representants locals de l’Alt Penedès 
per donar explicacions de la situació actual i informar de si tenen alguna línia d’actuació prevista per 
solventar la situació. 
• Informin si hi ha previstes inversions a la línia C4 i de si hi ha alguna previsió de 
millora de freqüències de pas.  
• Fer públics, per internet, premsa i sms, aquells dies d’alt risc en que, les avaries o 
incidents tenen més probabilitats de succeir (com els dies en que hi ha operacions i obres 
excepcionals programades al coll d’ampolla de l’Hospitalet - Sants).  
•  Avançar-se als fets i, en aquests dies d’alt risc, preveure un servei alternatiu en 
autobús, sigui propi de Renfe, sigui en col·laboració i reforçant el servei de companyies 
col·laboradores de Transports Públics de Catalunya com, en el cas de Vilafranca, la Hispano 
Igualadina. 
• Garantir la presència de persones informadores a les andanes en els moments 
d’incidències importants. 

 
Tercer  DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la Delegació del Govern de l’estat a 

Catalunya, a Renfe, i als Ministeris de Fomento i d’Economía y Hacienda perquè ho tinguin present 
en l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat pel 2009; i perquè accelerin el procés de 
transferència del servei de Rodalies a la Generalitat de Catalunya en compliment de l’Estatut.  

 
Quart.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat, al Consell Comarcal de l’Alt Penedès, als Ajuntaments amb estacions a 
la línia C4 de Rodalies Renfe; així com a les organitzacions sindicals i patronals del Penedès. 
 
La declaració d’urgència, i la corresponent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, s’han aprovat per 
unanimitat. 
 
La moció ha estat aprovada també per unanimitat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra indignat pel mal funcionament del servei de Rodalies de 
RENFE, la qual cosa afecta molt negativament tant les persones com les empreses, amb pèrdues de 
moltes hores. Cal fer la trobada d’alcaldes, i expressar-se el món local de forma unida. No es pot 
acceptar com a normal la situació, i s’han d’exigir mesures urgents i efectives. 
 
Josep Quelart (ERC) recorda que malauradament l’assumpte s’ha hagut de tractar ja en altres ocasions, 
i ERC sempre s’ha manifestat a favor de millorar el transport públic. No s’ha d’acceptar que els 
retards siguin tan habituals que ja no siguin notícia. Cal millorar el servei ferroviari de debò, i portar-
se a terme el traspàs a la Generalitat amb la dotació de recursos adient. 
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Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció, i caldria també incrementar la freqüència de trens i 
reduir la durada del trajecte. Sembla que com està la situació ara mateix és difícil que els problemes de 
solucionin, però cal intentar-ho i fer pressió. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció, i es refereix també als problemes de la línia C7 i a les 
dificultats de mobilitat cap a Vilanova i Tarragona. Sembla que les reunions amb l’ADIF no són gaire 
efectives, i cal expressar contundament la indignació del territori. 
 
Pere Regull (CiU) fa costat a la moció, i reclama fermesa i contundència. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) fa referència al caràcter inacceptable de la situació. Cal recolzar la 
moció, fer la trobada d’alcaldes i reclamar. L’alcalde, Marcel Esteve afirma que s’han fet ja gestions 
moltes vegades, però caldrà insistir i reivindicar. 
 
 
Otger  
MOCIÓ URGÈNCIA SOBRE INCOMPLIMENT D’UN ACORD DE PLE 
 
Després de la convocatòria de la sessió, es va presentar una moció per part dels grups de CiU, CUP i 
ERC , amb el redactat següent: 
 

Atès que aquest Ple de l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar en sessió del 15 de juliol de 
2008 una moció, a proposta de la Comissió 11 de setembre del Penedès, per la qual s’acordà que, per 
motiu del seu centenari, es penjaria l’estelada en lloc destacat a la façana de l’Ajuntament els dies 10 
i 11 de setembre. 

Atès que l’Equip de Govern socialista va manifestar en una Comissió de seguiment de data 4 
de setembre no tenir decidit encara complir o no  el mandat del Ple, però la veritat és que ja havia 
enviat amb anterioritat a aquesta reunió una nota als mitjans de comunicació manifestant la seva 
intenció de no complir-lo.  
  Atès que a més de no complir amb el mandat del Ple, l’Equip de Govern Socialista va 
sostreure les claus de l’Ajuntament, utilitzant la força passiva, amb la finalitat d’imposar la seva 
posició minoritària en aquest afer i impedir que la majoria dels regidors dels del Ple no podessin 
donar compliment, pels seus mitjans, a aquest mandat del Ple. 
   

Per tot això, s’ACORDA:  
  PRIMER.- REPROVAR públicament l’Equip de Govern socialista per l’incompliment 
premeditat de l’acord que democràticament va prendre aquest Ple, pel qual es penjaria l’estelada en 
lloc destacat a la façana de l’Ajuntament els dies 10 i 11 de setembre. 

SEGON.- REPROVAR públicament l’Equip de Govern socialista pel fet que impedís per la 
força passiva, l’accés de regidors, representants del poble de Vilafranca, a dependències d’aquest 
Ajuntament per donar compliment a un mandat democràtic de la majoria d’aquest del Ple. 
 
La declaració d’urgència, i la corresponent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, s’han aprovat amb 
12 vots a favor (CiU, CUP, PP i ERC) i 9 abstencions (grups Socialista i d’ICV-EUiA). Josep Quelart 
ha defensat la urgència dient que els fets són greus i mereixen una manifestació pública immediata, 
mentre que Josep Colomé (grup Socialista) no aprecia que existeixi urgència. 
 
La moció ha estat aprovada amb 11 vots a favor (grups de CiU, CUP i ERC), 9 en contra (grups 
Socialista i del PP) i 1 abstenció (ICV-EUiA). 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que el govern municipal va incomplir conscientment un acord plenari 
democràticament adoptat  en el sentit de penjar l’estelada enguany arran del seu centenari. A més, va 
fer ús de la força passiva per imposar una opinió que és minoritària, i això comporta travessar una línia 
molt perillosa. El que ha fet el govern potser no és il·legal, però no és ètic en cap cas. De forma 
barroera no es va permetre l’entrada de càrrecs electes a l’Ajuntament que pretenien executar un acord 
de ple. La moció constata la situació i reprova l’actitud del govern. Cal tenir present que no es tracta 
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de discutir aquesta moció pensant en el tema de l’estelada, sinó en el fet greu d’haver-se incomplert 
deliberadament un acord plenari, i emprant unes formes inacceptables. 
 
Xavier Navarro (CUP) s’afegeix a l’explicació de Josep Quelart. El fet és greu, i no es pot excusar 
dient que l’estelada estava exposada a l’entrada de l’Ajuntament, perquè el dia 11 al matí 
l’Ajuntament va romandre tancat. El govern ha incomplert, i fins i tot ha utilitzat la Policia Local per 
impedir l’accés a les claus (amagant-les) i denunciar o identificar un regidor. L’alcalde i els regidors 
de govern es van amagar i no van donar la cara. 
 
Pere Regull (CiU) fa seves les paraules dels altres portaveus que l’han precedit en l’ús de la paraula. 
Avui no discutim sobre l’estelada, sinó sobre l’incompliment d’un acord del ple. En altres ocasions 
s’havien incomplert acords amb excuses, però no d’aquesta forma tan barroera (no penjar l’estelada, 
amagar les claus...). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que el seu grup creu que els acords de ple s’han de respectar. 
Malgrat que no comparteix la postura del govern municipal en aquest cas ell s’abstindrà, perquè els 
fets van tenir lloc l’11 de setembre i tres grups s’han posat d’acord fa temps quant a la moció i l’han 
presentada cinc minuts abans de l’inici del ple, quan haguessin hagut d’obrar d’una altra manera més 
clara i transparent. Replica Josep Quelart (ERC) dient que ICV-EUiA també ha presentat avui una 
moció d’urgència, i ningú no ha protestat. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Els regidors han de respectar la llei, però s’observa 
que l’acord del ple era clarament il·legal.  L’alcalde va fer el que havia de fer complint la llei, encara 
que només parcialment perquè no hi havia la bandera espanyola com és preceptiu. Josep Quelart 
(ERC) replica que l’acord de penjar l’estelada no era il·legal, i així ho va afirmar el secretari en el seu 
informe, i d’altra banda altres ajuntaments van penjar l’estelada sense cap problema. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que alguns regidors van prometre la Constitució per imperatiu legal. La 
CUP és un partit responsable i coherent, i si cal transgredir la llei per canviar les coses s’ha de fer. La 
majoria vol l’estelada, retirar el quadre del Rei i la Vegueria, i s’ha de lluitar. En aquest cas el govern 
no va complir, va amagar les claus i es va amagar rere la llei, quan li manca fermesa en altres 
assumptes com Caixa Penedès i ADIF. Navarro afirma que al govern municipal li manca valentia. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que el que es va fer va ser complir la llei, i desmenteix que el 
govern s’amagués, ja que els seus membres eren a l’ofrena floral davant del monument a Lluís 
Companys. Pot entendre que la CUP defensi la necessitat de vulnerar la llei, però no entén que la 
mateixa opinió la comparteixin altres grups. Colomé es mostra perplex pel paper del portaveu de CiU 
que pretén ser alcalde, aguantant l’escala perquè algú pogués penjar l’estelada incomplint la llei. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que si ell aguantava l’escala era per evitar un accident. Uns regidors de CiU 
eren presents a l’acte institucional, mentre que altres regidors de CiU intentaven que es complís un 
acord de ple. Penjar l’estelada al balcó no és cap acte il·legal. Quant a la moció, Regull admet que s’ha 
presentat massa tard. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que en matèria de símbols hi ha d’haver la unanimitat que sempre hi 
existit a l’Ajuntament des de fa 29 anys. Sempre s’havia arribat a acords fent tots plegats esforços. Cal 
mantenir el respecte institucional, i els símbols han de poder representar la majoria de la població, com 
succeeix en el cas de la senyera. Esteve pensa que va ser una bona solució ubicar enguany l’estelada a 
l’entrada de la Casa de la Vila, amb una explicació històrica adient. No entén especialment l’actitud de 
CiU, que aquí diu una cosa i en altres llocs quan governa diu i fa coses diferents. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
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a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a l’ofrena froral que l’Ajuntament fa la vigília de l’11 
de setembre davant del monument de Lluís Companys. Demana que l’acte s’organitzi millor (horaris, 
disponibilitats dels regidors per assistir-hi, cura de l’entorn, etc.), i també pregunta perquè algunes 
entitats ciutadanes són invitades a l’acte i altres no. L’alcalde Marcel Esteve afirma que s’han de 
cuidar tots els detalls de l’acte. Quant a les invitacions a les entitats, tant Marcel Esteve com Dolors 
Villaró diuen que es va tenir la idea d’invitar totes les entitats, i que si bé és possible que hi hagués 
alguna errada material o alguna manca de recepció de l’escrit, no hi va haver cap afany d’exclusió. El 
regidor de CiU Fernando García afirma que totes les entitats no van ser invitades, i que es van produir 
alguns oblits o errors almenys força estranys . L’alcalde i la regidora de Cultura diuen que no va 
existir en cap cas mala intenció, i Bernat Villarroya no posa en dubte la bona intenció, però demana 
que l’organització de l’acte sigui objecte de millora. 
 
b) Josep Quelart (ERC) fa el següent prec: substituir les plaques provisionals dels noms dels carrers 
per plaques de rajoles. El Govern manifesta que contestarà  per escrit. 
 
c) Josep Quelart (ERC) formula les següents preguntes, que el Govern municipal es compromet a 
contestar per escrit: 
 
- Mesures que estan previstes per evitar les altes velocitats de vehicles al carrer Progrés, avinguda de 
la Pelegrina i avinguda de Tarragona, i quan s’executaran. 
 
- Solució que s’ha de donar per atendre 40 infants que s’han quedat sense plaça a les llars municipals 
d’infants. 
 
- Dades i resultats que han donat les campanyes d’estiu de la Policia Local en matèria de circulació 
(alcoholèmia, velocitat, etc.). 
 
- Si s’han pres mesures de seguretat  obligatòries en l’enderrocament de les cases núms. 20 i 22 del 
carrer H. Clascar. 
 
- Mesures urgents que prendrà l’ADIF (anunciades aquesta setmana) sobre sorolls i vibracions dels 
trens a Vilafranca. 
 
- Estat d’execució de les obres i millores a la zona esportiva (vestidors, pistes de patinatge, etc.). 
 
d) Xavier Navarro (CUP) pregunta si el Govern coneix els problemes del mercat de la carn derivats 
del generador elèctric (manca d’aire condicionat, eixugadors de mans, etc.) i si es pot garantir la posta 
en funcionament del restaurant del mercat. L’alcalde manifesta que es contestarà per escrit. 
 
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 


