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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 01/2009 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de gener de 2009 
Horari: de 20,02 a 22,00 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 23 de 
desembre de 2008, la qual esdevé aprovada per assentiment. 
 
 
I. REGLAMENT  DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
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Atès que d’acord amb l’article 66.3, lletra g), del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el municipi té necessàriament competències pròpies en matèries de 
mercats i de defensa d’usuaris i de consumidors. La potestat reguladora municipal en matèria de 
mercats de venda ambulant o no sedentària es preveu d’una forma expressa en el Decret 
legislatiu 1/1993, de 9 de març, de la Generalitat de Catalunya, sobre comerç interior. 

Atès que l’actual Reglament del mercat de venda ambulant de Vilafranca, aprovat pel 
Ple Municipal  el dia 12 de març de 2002, ha de ser objecte de reforma, amb la finalitat 
d’adaptar-lo a les actuals necessitats i a la legislació vigent. 

Atès que s’ha redactat un nou Reglament dels mercats de venda no sedentària de 
Vilafranca. 
 

S’ACORDA: 
1.- Aprovar inicialment el Reglament dels mercats de venda no sedentària de Vilafranca 

del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que consta de quaranta-tres articles, 
una disposició derogatòria, una disposició final i dos annexos. 

2.- Sotmetre l’expedient i el text del reglament 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, el Reglament s’entendria aprovat 
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 íntegre en el Butlletí 
Oficial de la província. 
 
Explica el dictamen el regidor de Comerç Xavier Lecegui, en el sentit que cal aprovar un nou 
Reglament que substitueixi el de 2002, amb la finalitat essencial d’adaptar-lo als criteris del 
llibre blanc de la Generalitat de Catalunya sobre comerç no sedentari. Hi ha novetats 
destacables: possibilitat de celebrar el mercat en dissabtes festius, parades esporàdiques al 
mercat d’entitats sense ànim de lucre, espais per a productes propis o de temporada, major 
control, establiment de longituds màximes de les parades, recollida selectiva de residus, 
etiquetatge de productes i ús del català, aclariment del règim d’infraccions i de sancions, etc. 
Lecegui afirma que es tracta de posar al dia el Reglament, el text del qual s’ha estudiat en el si 
del Patronat de Comerç i Turisme (en formen part grups polítics i associacions de comerciants) i 
també amb el Gremi de paradistes dels mercats no sedentaris. 
 
Tot seguit, es presenten esmenes per part del grup d’ICV-EUiA. El text de les esmenes és el 
següent: 
 
NÚM. 1  Esmenes relatives a un tracte no discriminatori i a la promoció de la igualtat 
 
a) Esmena de l’article 14 del Reglament 
Establir en 16 anys l’edat per exercir de suplent del lloc de venda, en comptes dels 18 anys que 
estableix l’article.  
b) Esmena a tot el Reglament:  
Redacció en llenguatge no sexista seguint els criteris recomanats per la secretaria de política 
lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
c) Esmena de l’article 26 del Reglament:  
Substituir la referència a “incapacitats” per “persones legalment incapacitades”. 
d) Esmena a l’article 11 del Reglament 
Mantenint el primer guió (parada ja existent) en l’”ordre preferencial” per accedir a una parada, 
substituir el sistema de preferència subsidiària (per a noves autoritzacions) per un sistema de 
barem amb els següents criteris: 
- Residència a la comarca, en els termes del segon guió de l’article : 10 punts. 
- Ordre cronològic de la sol·licitud, en els termes del tercer guió de l’article: Criteri de 
desempat. 
- Enriquiment del mix comercial, en els termes del quart guió de l’article: 5 punts. 
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- (nou guió) Estar la persona sol·licitant en risc d’exclusió laboral, segons criteri dels 
serveis socials pre-establert a un nou annex 3: 5 punts. 
- Manteniment de prioritat de les situacions regulades al cinquè i sisè guions actuals. 
e) Esmena a l’article 16 del Reglament 
Substitució del primer guió fent referència als criteris de l’article 11. 
 
NÚM. 2  Esmenes relatives a un model de mercats que avanci cap a la Nova Cultura 
Alimentària basada en la informació a les persones consumidores i en la sostenibilitat 
a) Esmena a l’annex 1 (mix comercial mercat dels dissabtes)  
Dividir l’actual sector de “quotidià alimentari” (30%) en: “Quotidià alimentari de producció 
ecològica, de producció integrada o d’alguna de denominacions d’origen del Penedès (10%) i 
Resta de quotidià alimentari (20%)”. 
b) Esmena a l’article 9 (requisits de les autoritzacions) 
Afegir un nou punt: “j) Caldrà indicar de forma visible el nom de la parada o de la persona 
responsable, així com, en les parades del sector alimentari, l’origen geogràfic del producte”. 
c) Esmena a l’article 19 (neteja del lloc de venda i recollida selectiva) 
Desprès del cinquè subratllat afegir-n’hi un de nou amb el següent redactat: 
“Bosses de plàstic 
A partir de l’1 de gener de 2010 les parades no facilitaran bosses de plàstic de nansa d’un sol 
ús.” 
d) Esmena a l’article 24 (Nou redactat segon guió del tercer apartat)  
“Els embolcalls seran sempre nous, sens perjudici del que puguin disposar les mesures de 
protecció del medi ambient i de reducció de residus indicades a l’article 19 d’aquest reglament; i 
de material autoritzat”. 
e) Esmena a l’article 40 (Nou redactat del punt 5) 
“5. La no separació pertinent dels residus tal i com s’indica a l’article 19, així com el lliurament 
de bosses de plàstic de nansa d’un sol ús a partir de la data en que entri en vigor la prohibició de 
distribuir-ne”. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa les esmenes, malgrat reconèixer que el text proposat és 
globalment positiu i suposa un salt endavant en la millor regulació dels mercats. Resumeix les 
esmenes dient que s’ha d’afavorir la igualtat (admetre que puguin ser suplents de les parades els 
majors de 16 anys i no de 18, llenguatge no sexista, referència correcta a les persones 
discapacitades, tenir més en compte a l’hora de noves adjudicacions el mix comercial i les 
persones en situació de risc d’exclusió, etc.), i també avançar cap a una nova cultura alimentària 
que vetlli per la informació de les persones consumidores i per la sostenibilitat (informació 
sobre els noms de les parades i l’origen geogràfic dels productes alimentaris, imatge comercial 
harmònica, fer reserves d’espai per a vendre productes de producció ecològica, integrada o amb 
denominació d’origen, prohibició en els mercats a partir de 2010 de les bosses de plàstic amb 
nansa d’un sol ús, etc.). També caldria admetre que les peticions de llicència fossin possibles de 
trametre no presencialment, sinó per via telemàtica. 
 
Quant a les esmenes, Josep Quelart (ERC) afirma que les esmenes s’han lliurat avui, i han pogut 
ser llegides però no estudiades a fons. Caldrà estudiar les esmenes durant el període 
d’informació pública, i mentrestant el seu grup s’abstindrà. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a les esmenes, les quals s’han presentat a darrera hora. A 
parer seu, no s’han de prohibir les bosses de plàstic sense parlar-ne a fons amb el sector, no 
sigui cas que el mercat perdi comerciants. Les propostes d’ICV-EUiA, i altres com les del 
mateix PP, poden estudiar-se durant el període d’informació pública. 
 
Xavier Navarro (CUP) anuncia que la CUP s’abstindrà quant a les esmenes, i que vol oposar-se 
al Reglament, perquè aquest estableix discriminacions (com les esmentades per ICV-EUiA), i 
perquè es tracta d’un text tancat que no consta que s’hagi treballat suficientment amb el sector 
afectat. 
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Aureli Ruiz (CiU) destaca que les esmenes s’han presentat tard, i encara que algunes són 
acceptables, altres haurien de ser objecte de diàleg i de negociació amb el sector. Proposa que 
les esmenes es retirin i s’estudiïn durant la informació pública, o bé que el dictamen quedi sobre 
la taula.  
 
Ruiz fa notar que el Reglament no prohibeix treballar en una parada a les persones de 16 anys, 
sinó només que siguin suplents del titular (limitació probablement raonable per raons de 
responsabilitat). També afirma que han de quedar clars els criteris d’autorització de parades, que 
establir una reserva del 10% de l’espai per a certs productes no és acceptable si un estudi no 
demostra que és viable, que les exigències sobre el nom de la parada i l’origen dels productes ja 
deriven de la llei i d’altres articles del mateix Reglament proposat, i que prohibir usar bosses de 
plàstic (amb possibilitats de multes importants) no es pot fer d’esquenes al sector, i comportaria 
el risc de renúncies de paradistes a continuar treballant en els mercats de Vilafranca. CiU no pot, 
per tant, donar suport a les esmenes. 
 
Xavier Lecegui (ponent i grup Socialista) també manifesta que les esmenes s’han presentat 
aquesta mateixa tarda, i que mentre algunes suposen una millora unes altres requereixen un 
debat més profund. Hi ha aspectes que es poden incorporar (llenguatge no sexista, establiment 
d’un barem raonable per a les adjudicacions, etc.). La prohibició d’usar bosses de plàstic 
requereix més debat i consens, per tal com podrien donar-se situacions paradoxals en què una 
persona amb botiga fixa i amb parada al mercat pugui oferir bosses legalment a la botiga, però 
no a la parada del mercat situada just al davant del seu establiment. El Reglament s’ha treballat 
amb el Gremi interessat des del passat mes de setembre. Les propostes d’ICV-EUiA s’han 
d’analitzar durant el període d’informació pública, i si s’insisteix en votar-les ara el seu grup ho 
haurà de fer en contra. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que diferents esmenes responen a mocions prèviament 
aprovades pel ple, per bé que es poden reconvertir les esmenes en al·legacions que s’estudiarien 
en el decurs de les properes setmanes. Quant al mix comercial, no es tracta de bloquejar el 10% 
de l’espai per a productes determinats, amb el risc que aquest espai pugui quedar buit, sinó de 
donar facilitats per tal que qui vulgui vendre aquests productes tingui l’oportunitat real de fer-
ho. Villarroya accepta retirar les esmenes i que el seu text s’estudiï durant el període 
d’informació pública. 
 
Quant al Reglament, Xavier Navarro (CUP) afirma que molts paradistes no en sabien res, i que 
el col·lectiu no ha estat prou informat. Es preveu la potestat municipal d’obligar a fer canvis en 
les parades, d’advertiments verbals, etc., mesures que no han estat consensuades, i sense un 
diàleg previ la CUP ha de votar en contra. El Reglament conté aspectes discriminatoris quan 
parla de discapacitats, o quan admet la col·laboració de cònjuges o parelles de fet però entrant 
en un joc de justificacions documentals discutibles. 
 
Josep Ramon (PP) expressa alguns dubtes sobre la legalitat d’imposar mesures com la 
prohibició d’assistir un dia al mercat sense escoltar les persones interessades, o d’atorgar en els 
procediments sancionadors només un termini d’audiència de cinc dies. 
 
Xavier Lecegui (ponent i grup Socialista) manifesta que s’ha parlat amb el Gremi de paradistes, 
i no lògicament amb tots els paradistes individualment. També s’ha treballat el text en el si del 
Patronat de Comerç i Turisme, per bé que tot això no impedeix estudiar altres possibles 
millores. 
 
Aureli Ruiz (CiU) fa palesa la necessitat de consens, i a la vista de les esmenes i dels dubtes que 
s’han expressat el millor seria, a parer seu, deixar l’assumpte sobre la taula i parlar-me més 
acuradament. Xavier Lecegui accepta aquesta petició, si bé demana que realment entre tots es 
treballi i s’avanci. 
 
Finalment, el dictamen resta sobre la taula per a un major estudi, i no és objecte de votació. 
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II. JUNTA ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES. SUBSTITUCIÓ  CONSELLER 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta general extraordinària d’accionistes de 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

L’alcaldia proposa al ple municipal, constituït en junta general d’accionistes 
extraordinària de la societat privada municipal “Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, 
S.A.”, que adopti l’acord següent: 

Atès que la junta general d'accionistes de la societat, en sessió celebrada el dia 25 de 
juliol de 2007, va fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració, i va nomenar 
les persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller o consellera. 

Atès que a proposta del grup municipal del PP procedeix el cessament com a conseller 
de José María Arroyo Romero del Hombrebueno, i  la seva substitució per una altra persona, 
 

S’ACORDA: 
1. Disposar el cessament en el càrrec de conseller de la societat de José María Arroyo 

Romero del Hombrebueno. 
 2. Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució de José María Arroyo, 
Borja Martín i Sánchez, amb el D.N.I. núm. 47870456-G.  Borja Martín, present en la sessió, 
accepta el càrrec, designa com a domicili el de la societat (plaça de Jaume I núm. 8 de 
Vilafranca del Penedès) i manifesta que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o 
d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat 
de Borja Martín i Sánchez s’acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers i 
conselleres, és a dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal. 

3. Les altres vuit persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja 
designades amb anterioritat. 
  4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell 
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions 
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a formalitzar-lo en escriptura 
pública i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents públics i privats 
necessaris i completant les dades que esdevinguin necessàries. 
 
Josep Ramon (PP) explica que José M. Arroyo ha traslladat la seva residència, per  raons 
professionals, a Madrid. És per això que ha de deixar el càrrec, tant aquest com els que 
s’esmenten en els tres punts següents de l’ordre del dia. Ramon agraeix la tasca que ha portat a 
terme José M. Arroyo en diferents consells i comissions de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde Marcel Esteve també agraeix les aportacions de José M. Arroyo, i anima a fer una 
bona feina als seus substituts en diferents organismes. 
 
 
III. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D’HABITATGE. SUBSTITUC IÓ CONSELLER  
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta de socis de la Societat Municipal d’Habitatge 
de Vilafranca del Penedès, S.L., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

Atès que la junta general de socis de la societat, en sessió celebrada el dia 25 de juliol 
de 2007, va fixar en sis el nombre de membres del consell d'administració, i va nomenar les 
persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller. 

Atès que a proposta del grup municipal del PP procedeix el cessament com a conseller 
de José María Arroyo Romero del Hombrebueno, i  la seva substitució per una altra persona, 
 

S’ACORDA: 
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1. Disposar el cessament en el càrrec de conseller de la societat de José María Arroyo 
Romero del Hombrebueno. 
 2. Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució de José María Arroyo, 
Enric Villanueva i Cabado, amb el D.N.I. núm. 77117560-D.  Enric Villanueva, present en la 
sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el de la societat (carrer Cort núm. 14 de 
Vilafranca del Penedès) i manifesta que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o 
d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat 
d’Enric Villanueva i Cabado s’acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers, és a 
dir, quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal. 

3. Les altres cinc persones que ostentaran la condició de conseller seran les ja 
designades amb anterioritat. 
  4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell 
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions 
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i especialment per a formalitzar-lo en escriptura 
pública i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents públics i privats 
necessaris i completant les dades que esdevinguin necessàries. 
 
 
IV. SUBSTITUCIÓ CONSELL SOBRE LA CONVIVÈNCIA  
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’Ajuntament va designar, a l’inici d’aquest mandat, els membres del Consell 
Municipal sobre la Convivència. 

Atès que a proposta del grup municipal del PP, escau substituir el representant 
d’aquesta formació en el Consell esmentat, José María Arroyo Romero del Hombrebueno, per 
una altra persona,   

 
s’ACORDA: 
Disposar el cessament de José María Arroyo Romero del Hombrebueno, a proposta del 

grup municipal del PP, com a membre del Consell Municipal sobre la Convivència, i nomenar 
en la seva substitució Maria José Lou Marco. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
V. SUBSTITUCIÓ PATRONAT D’ESPORTS 
 
Se sotmet al ple la proposta següent: 
 

Atès que l’Ajuntament va designar, a l’inici d’aquest mandat, els membres del consell 
rector de l’organisme autònom municipal “Patronat Municipal d’Esports”. 

Atès que a proposta del grup municipal del PP, escau substituir el representant 
d’aquesta formació en el consell rector esmentat, José María Arroyo Romero del 
Hombrebueno, per una altra persona,   

 
s’ACORDA: 
Disposar el cessament de José María Arroyo Romero del Hombrebueno, a proposta del 

grup municipal del PP, com a membre del consell rector de l’organisme autònom municipal 
Patronat Municipal d’Esports, i nomenar en la seva substitució Jordi Bové i Moncusí. 
 
L’anterior text s’ha aprovat (acord) per unanimitat. 
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VI. MOCIÓ SOBRE GAZA I PALESTINA  
 
Se sotmet al ple una moció de l’alcaldia, proposada per la Comissió de Solidaritat, amb el 
redactat següent: 
 
 L'exèrcit d'ocupació israelià està cometent una nova massacre a Gaza.  
 Fins ara, aquest nou acte de barbàrie ha causat més d’un miler de palestins morts, 
bona part d’ells població civil desarmada.  
 Aquest últim bany de sang, tot i ser el més despietat, no és el primer, ni suposa un 
canvi de lògica en l'estratègia d’apartheid i colonització israeliana, sinó que culmina el llarg 
setge israelià a Gaza.  
 Aquest setge ha merescut diversos pronunciaments no vinculants per part dels 
organismes internacionals. Però sobretot s’ha de destacar que les decisions que sí són 
vinculants també han estat sistemàticament ignorades pels diversos governs israelians.  
 Fa mesos que el poble palestí de Gaza viu una situació completament insostenible, 
atrapat dins d’un veritable camp de concentració, privat de recursos, de queviures elementals, 
de cap possibilitat de desplaçar-se, encerclat per l’exèrcit israelià i amb les fronteres d’Egipte 
tancades.  
 Davant d'aquesta situació, no podem quedar-nos de braços plegats.  
 La nostra inacció alimenta la complicitat de la majoria de governs de la Unió 
Europea, dels EEUU i de l’ ONU.  
 En lloc de pressionar el govern d’Israel per les greus i sistemàtiques violacions de 
drets humans, crims de guerra i incompliment sistemàtic del dret internacional, el passat 9 de 
desembre els governs europeus van decidir enfortir les relacions comercials de la Unió  
Europea amb l'Estat d'Israel, sense condicionar aquest acord a la presa de mesures cap a una 
pau justa a la regió, que respecti els valors propis de la democràcia i dels drets humans.  
 Els governants europeus no van tenir en compte els reiterats informes de l'ONU que 
equiparen el règim d’ocupació israelià amb l'apartheid sud-africà, i que reclamen a la 
comunitat internacional incrementar la pressió política i econòmica vers l’Estat d’Israel.  
 El govern israelià, encoratjat pel suport nord-americà i la indiferència o la tebior 
majoritària dels governants, ha entès el missatge d’aprovació, i actua en conseqüència. 
 Les organitzacions i persones aquí presents ens neguem a l'exercici deshonest i 
immoral d'equiparar les parts en conflicte perquè Israel és la força ocupant i Palestina el país 
ocupat i perquè la desproporció de víctimes és aclaparadora.  
 Ens neguem a ser còmplices de l’ocupació i de la massacre contra el poble palestí.  
 És per això que fem una crida als nostres governants i a tota la societat civil perquè 
facin seu el compromís amb la cultura de la pau, expressat de manera àmplia i reiterada per la 
ciutadania de Catalunya.  
 
 Per això reclamem:  
• Que s’aturi immediatament l’agressió inhumana sobre el poble palestí 
• Que l’Estat Espanyol aturi el comerç d’armes amb l’Estat d’Israel.  
• Que els governs s’impliquin i es comprometin en obtenir la pau justa a la regió, fent 
complir el dret internacional i els mandats de l’ONU 
Aquesta moció es farà arribar a les següents institucions: Parlament de Catalunya  (Parc de la 
Ciutadella s/n, 08003 Barcelona), ambaixada d’Israel (C/ Velázquez 150, 7è, 28002 Madrid) i a 
l’ambaixada de Palestina (Avenida Pio XII, 20, 28016 Madrid) 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 14 a favor (grups Socialista, de la CUP, d’ERC, d’ICV-EUiA i 
dels regidors de CiU Pere Regull i Aureli Ruiz) i 7 abstencions (grup del PP i regidors de CiU 
Fernando García, M. Josep Tuyà, Dolors Rius, Ramona Suriol, Josep M. Figueras i Emília 
Torres). 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que es tracta d’un text treballat en el si de la Comissió de 
Solidaritat, amb la participació dels grups municipals i de la societat civil. 
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Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà, ja que malgrat que se solidaritza amb el poble palestí 
també hi ha víctimes d’Israel, per tal com Hamàs va llençar coets sobre Israel tot i que hi havia 
teòricament una situació declarada de treva.  
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra favorable a la moció, perquè tothom ha d’assumir les seves 
responsabilitats. Proposa, a banda de trametre un trasllat a altres institucions també, afegir en la 
part dispositiva de la moció: 
 
a) Demanar als governs i a les administracions públiques que no impulsin o fomentin acords 
polítics i comercials amb l’Estat d’Israel fins que aquest no respecti els drets humans, les 
resolucions de les Nacions Unides i el dret internacional humanitari. 
 
b) Demanar al Govern de la Generalitat que suspengui els acords comercials amb Israel que el 
Departament de Vicepresidència i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa estan 
promovent. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) posa en relleu que inicialment diferents grups havien fet 
propostes de mocions, però que finalment s’ha trobat un text equilibrat a partir de la Comissió 
de Solidaritat, el qual s’hauria de mantenir, més enllà dels matisos que cada grup municipal 
podria fer. Cal mostrar la nostra solidaritat amb el poble palestí, amb les víctimes i també amb 
els moviments pacifistes d’Israel. Cal fer respectar el dret internacional, i les Nacions Unides 
han constatat la dura realitat de la destrucció d’escoles, hospitals, habitatges, etc. 
 
Josep Quelart (ERC) esmenta que cal respectar els acords presos per  la Comissió de Solidaritat, 
ja que aquesta aplega forces polítiques i societat civil. El Departament d’Innovació, Universitats 
i Empresa que dirigeix el conseller Josep Huguet ja va desmentir certes acusacions formulades 
en una nota del dia 14 de gener. La  nota condemna l’atac militar israelià i els de Hamàs sobre 
Israel, nega informacions errònies sobre possibles i inexistents convenis i acords i desmenteix 
que el Departament hagi establert acords, preacords o negociacions de caràcter econòmic o 
comercial amb l’Estat d’Israel. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’assumpte és delicat, i que el seu grup dóna llibertat de vot als 
seus membres en aquest cas. Accepta la part dispositiva de la moció, perquè certament cal aturar 
l’agressió contra Palestina (del tot desproporcionada) i el comerç d’armes amb Israel, així com 
respectar els drets humans i el dret internacional. Tanmateix, Regull afirma que la part 
expositiva només acull els arguments d’una de les parts en conflicte, i recorda que els problemes 
de la regió vénen ja de l’any 1948, quan es va fundar l’Estat d’Israel. CiU està en contra de totes 
les guerres, però això no es recull en la moció. Hi ha i hi ha hagut altres conflictes armats amb 
més morts encara (Afganistan, Txetxènia, Congo, Somàlia, etc.), i en molts casos el ple 
municipal no s’hi ha pronunciat. Es tracta d’un manifest parcial en la seva part expositiva, poc 
precís i que no adopta una actitud global contrària a totes les guerres. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) dóna suport al Manifest, ja que no es critica un poble, sinó una 
agressió injusta. Cal mostrar la nostra solidaritat amb Palestina i amb el moviment pacifista 
d’Israel, sense entrar a judicar qui té raó i qui no. El Manifest no és complet (no diu, per 
exemple, que qui tanca les fronteres amb Gaza és Egipte), però es tracta de criticar una violència 
brutal, l’ús d’armes prohibides, la censura informativa i la repressió contra el poble palestí. 
S’han de denunciar totes les guerres, i el ple ja ho ha fet en altres moments i ocasions. 
 
Xavier Navarro (CUP)  destaca que la CUP inicialment havia presentat una moció amb un text 
diferent, també elaborat des de la societat civil. El ple ja ha aprovat altres pronunciaments sobre 
conflictes armats, i en aquest cas més que una guerra es critica una agressió constant de l’exèrcit 
israelià contra el poble palestí, i s’ha de recordar que la majoria de les víctimes són palestines. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) celebra la voluntat pacifista que tothom ha expressat en el ple, i 
demana que els diputats de les forces polítiques amb representació al Congrés de Diputats 
s’oposin, quan es plantegi, a l’enviament de tropes espanyoles a altres països. 
 
 
VII. MOCIÓ EXPULSIONS UAB  
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

En el context de la lluita en contra l’aplicació de l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior (conegut com a Pla Bolonya) i en el cas concret de l’aprovació dels graus de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB sota aquest nou model, el 29 i 30 de maig es van 
produir unes protestes en contra aquest nou pla i la manca de transparència i les greus 
irregularitats que s’estaven produint en el procés. 

Aquestes protestes pacífiques van ser motiu de l’obertura d’uns expedients que es van 
incoar a 31 alumnes de la UAB. El passat mes de novembre es va conèixer la resolució 
d’aquests expedients en què s’expulsava de la UAB sis dels estudiants que van participar en 
aquestes protestes. 

El procés jurídic administratiu ha estat ple de greus irregularitats com l’arbitrària 
selecció dels alumnes expulsats, l’ús d’un Reglament franquista (de 1954) per incoar els 
càrrecs i aplicar les penes, l’obertura d’expedients a estudiants que ni tan sols eren presents 
aquell dia a la UAB, l’acusació de “delictes” tals com “falta d’honradesa respecte la institució 
acadèmica”, “envair l’espai vital del Rector”, “manifestacions en contra l’ordre”, etc. més 
propis d’una altra època que no pas d’una democràcia. 

D’altra banda, la UAB ha obert un procés judicial per les vies civil i penal que pot 
acabar amb penes de fins a 3 anys de presó per 15 estudiants sota l’acusació de desordres 
públics. 
 
És per tot això que s’adopten els següents ACORDS: 
 

1. Manifestar el suport als sis expulsats de la UAB. 
2. Demanar a l'actual Rectora de la UAB la suspensió de les expulsions. 
3. Incitar a la Conselleria d’Innovació, Universitats i Empresa a obrir un període de 

reflexió i debat arran del conflicte que suposa l’aplicació de l’EEES i, per tant, a 
aturar-ne l’aplicació fins que no hi hagi un diàleg i una recerca del consens entre tots 
els estaments de la comunitat universitària. 

4. Exigir a ambdues parts la recerca a partir d’ara de consensos així com d’altres 
maneres de resoldre els conflictes que no passin per la judicialització de la vida 
universitària i l’expulsió dels estudiants. 

5. Comunicar a l’exrector de la UAB Lluís Ferrer i al seu equip, a l’actual Rectora Anna 
Ripoll i al seu equip, a la Comissionada d’Universitats Blanca Palmada i al Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa Josep Huguet els acords presos, així com 
comunicar-ho als mitjans de comunicació locals. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 2 vots a favor (grup de la CUP) i 19 abstencions (resta de 
grups). 
 
D’acord amb el ROM, i amb l’autorització de l’alcalde, ha intervingut sobre aquesta moció 
Jordi Pujol i Lizana, en representació de l’entitat La Torxa Zitzània Cultural. 
 
Jordi Pujol afirma que es van obrir expedients contra 31 estudiants, 6 dels quals han estat 
expulsats, per la qual cosa s’ha interposat recurs contenciós administratiu. Les sancions s’han 
aplicat d’acord amb un Reglament franquista de 1954, parts del qual esmenta i que reprimeix els 
estudiants políticament actius que, en aquest cas, s’oposaven a l’anomenat Pla Bolonya i a la 
privatització de la Universitat. Cal condemnar aquest Reglament, i entendre la Universitat com 
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un espai de diàleg i de debat. Hi van haver protestes pacífiques qüestionant el model, i això no 
ha de ser motiu d’expulsió. 
 
Otger Amatller (CUP) lamenta que en una situació teòricament democràtica es produeixin fets 
com aquests, els quals ja no es pot dir que constitueixin una simple excepció. No es pot 
sancionar en base a Reglaments franquistes i inadequats i, s’estigui d’acord o no amb 
l’anomenat Pla Bolonya, tothom es pot manifestar lliurement, i ningú pot ser criminalitzat per 
protestar en contra. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. No es disposa de prou coneixement dels fets, i a 
més hi ha un recurs judicial en tràmit contra les sancions. S’han de respectar els drets de vaga i 
de manifestació, però aquests drets s’han d’exercir respectant els drets dels altres, i també el 
d’estudiants que volien assistir a classe i no ho van poder fer. 
 
Pere Regull (CiU) incideix en la tesi que no es coneixen els fets exactes. Si el Reglament és 
anacrònic s’ha de corregir, però caldria saber què va succeir i quines són les acusacions. Si 
s’hagués vulnerat la llibertat d’expressió caldria recolzar una moció, però no tenim constància 
de si això ha estat o no així. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) s’adhereix a les tesis de Pere Regull, perquè no es té 
coneixement dels expedients. El seu grup és favorable al diàleg i al treball. D’altra banda, no es 
pot criticar el Pla Bolonya lleugerament, perquè l’afirmació de què privatitza els estudis no és 
probablement rigorosa. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que la moció es va presentar fa ja uns dies, i que els dubtes que 
s’invoquen s’haguessin pogut aclarir amb anterioritat si s’hagués tingut interès en fer-ho. 
 
En aquest moment, torna a intervenir Jordi Pujol (La Torxa Zitzània Cultural), en el sentit que 
els estudiants van ser acusats de manifestacions contràries a les institucions, de manca de 
probitat i, en alguns casos, de pertorbar notablement l’ordre. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que amb aquestes dades no pot donar suport a la moció, i que si 
més endavant es fan arribar els expedients el cas serà estudiat. També l’alcalde Marcel Esteve 
indica que per a pronunciar-se s’han de conèixer suficientment els fets. 
 
 
VIII. MOCIÓ “DAVID DE LA FORNAL”  
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

A quarts de tres de la matinada del 6 de gener es va detenir en David Sànchez de 
l'Associació Cultural La Fornal de Vilafranca del Penedès en un desplegament policial 
desproporcionat quan sortia del seu lloc de treball. Un gran nombre de Mossos d'Esquadra 
l'esperaven fora de La Fornal per detenir-lo, sense informar sobre el motiu de l’arrest, i per 
traslladar-lo a la comissaria de Vilafranca, on li van negar l'assistència d’un advocat. Allà passà 
la nit, fins que el van traslladar als jutjats de guàrdia de la vila on finalment, després de gairebé 
deu hores de desinformació, va ser comunicat del motiu de la detenció i de l'empresonament 
immediat. 
            La detenció i l'execució d'ingrés a presó es basa en una ordre de recerca i captura dictada 
el mes de maig del 2008, la qual no havia estat notificada, per una sentència condemnatòria 
relativa a la manifestació antifeixista del 12 d’octubre de 1998. 

Malgrat que la legislació estableix que no es pot ingressar a presó amb una pena inferior 
a dos anys, han rescatat uns antecedents, ja cancel·lats, per insubmissió, un delicte que quedà 
abolit del Codi Penal en fer-se efectiva la victòria d’aquelles persones que, com en David, 
s’exposaren a la presó pels seus ideals. 
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Avui, deu anys més tard d’aquells fets del 12 d’octubre del 98, en David pot ingressar a 
presó. La defensa al·lega que la pena d'un any i mig a què va ser condemnat el 2000 ja ha 
prescrit, tenint en compte que el codi penal estableix que una pena de presó com aquesta 
prescriu als cinc anys i ja n'han passat gairebé nou.  

L'any 2000 va presentar-se una petició d'indult per part de l'Ajuntament de Vilafranca 
que no va denegar-se fins el 2006, una resolució que mai no ha estat notificada a en David. La 
jutgessa diu que no s'han de comptar els sis anys que el Ministeri ha trigat a resoldre l'indult i 
que, per tant, la pena no ha prescrit. La condemna d'any i mig més els antecedents per insubmís 
fan que la jutgessa decideixi ordenar l'empresonament. 

Les al·legacions presentades in extremis pels advocats van permetre a en David un 
termini de 10 dies per a ingressar voluntàriament a la presó, termini que expirava el dia 16 de 
gener, però, l’endemà (a 7 de gener) els jutjats de Barcelona van fer prevaldre el seu criteri i 
consideren que en David està en cerca i captura. Això vol dir que si és detingut pot ser ingressat 
de manera immediata a la presó. 

Per tot això, l’equip d’advocats del David de Vilafranca ha interposat una querella 
criminal per l'actitud de la jutgessa Isabel Gallardo, del Penal núm. 15 de Barcelona, ja que els 
antecedents penals per insubmissió ja no tenen vigència i a més, entenen que els delictes pels 
fets del 12 d’octubre del 98 s’haurien de considerar prescrits.  

Davant de tots aquests esdeveniments, d'un procés judicial irregular i qüestionable, del 
compromís i la lluita diària i constant d'en David i de la persecució política i judicial a què 
constantment se sotmet a les persones que militen a l'esquerra independentista, s'han succeït 
moltes mostres de suport arreu dels Països Catalans i s'han realitzat diferents actes per exigir 
que s'aturi el procés judicial contra en David. Els milers de signatures de suport, les adhesions 
de més d'un centenar d'entitats i associacions, les mobilitzacions de centenars de persones 
mostren que en David no és un delinqüent, sinó algú que defensa la llibertat del poble català. 
 

Per tot això, des de la Candidatura d’Unitat Popular, demanem que el plenari adopti els 
següents acords: 
6. Que l’Ajuntament de Vilafranca sol·liciti el no ingrés a presó del David i per tant, que 
s’arxivi immediatament el cas. 
7.     Que l’Ajuntament de Vilafranca traslladi aquest acord a la magistrada Isabel Gallardo 
del jutjat penal número 15 de Barcelona; al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació; al Departament de Justícia; a les direccions del PSC, ERC i IC. 
8.  Que l’Ajuntament de Vilafranca s’adhereixi a la querella criminal contra la jutgessa 
Isabel Gallardo. 
 
D’acord amb el ROM, i amb l’autorització de l’alcaldia, intervé en el ple David Sánchez, en 
representació de l’associació cultural “la Fornal”. 
 
David Sánchez recorda que l’Ajuntament està implicat en el cas des de l’any 2000, perquè va 
demanar l’indult, la denegació posterior del qual no s’ha notificat a l’ens local. El grup de suport 
ha informat l’Ajuntament de tot el cas en profunditat, i anuncia que només entendrà que 
l’Ajuntament se solidaritza de veritat si aprova sumar-se a la querella criminal per prevaricació 
interposada contra la jutgessa del cas. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que la junta de portaveus va donar suport al no ingrés a la presó 
de David Sánchez, però s’ha de donar un pas més i adherir-se a la querella. La jutgessa ha 
comès delictes, i cal  evitar que pugui continuar dictant resolucions d’aquesta mena. No es va 
notificar l’ordre de recerca i captura malgrat que en David era perfectament localitzable, David 
va ser detingut sense explicacions, la jutgessa no va demanar el certificat d’antecedents penals i 
quan finalment aquest va arribar va resultar que no existien antecedents, i finalment va ordenar 
la presó malgrat l’oposició del Fiscal. D’altra banda, la jutgessa s’ha negat a rebre’ns, i parla 
d’antecedents d’insubmissió quan aquest delicte fou derogat, i exigeix unes responsabilitats 
econòmiques malgrat que David Sánchez fou declarat insolvent i una altra persona va pagar la 
multa imposada. La jutgessa ha provocat patiments, i cal interposar una querella criminal en 
contra seva. 
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Tot seguit, es presenta la següent esmena a la totalitat per part dels grups Socialista, de CiU, del 
PP, d’ERC i d’ICV-EUiA. 
 
Substituir el text per: 

Atès que el Jutjat Penal núm. 13 de Barcelona, per sentència d’1 de desembre de 1999 
(procediment abreujat 207/99), va condemnar el vilafranquí Joan David Sánchez i Díaz a una 
pena de divuit mesos de presó i quatre caps de setmana d’arrest, per uns fets que van tenir lloc el 
12 d’octubre de 1998. 

En el seu moment, l’Ajuntament de Vilafranca ja va sol·licitar al Consell de Ministres la 
concessió de l’indult per a Joan David Sánchez, petició que fou denegada l’any 2006. 

Posteriorment, es va iniciar en el Jutjat Penal núm. 15 de Barcelona l’executòria núm. 
474/2003 FT, en el decurs de la qual es la va dictar l’any 2008 una interlocutòria que ordena 
l’ingrés efectiu a la presó de Joan David Sánchez. La defensa de l’interessat va presentar un 
recurs de reforma contra la interlocutòria dictada que ha estat desestimat, i actualment es tramita 
davant l’Audiència Provincial  el recurs d’apel·lació adient. 

Entén l’Ajuntament de Vilafranca i els diferents grups municipals, respectant la 
independència judicial, que procedeix dictar les resolucions necessàries que facin possible que 
Joan David Sánchez no hagi d’ingressar a la presó. L’interès municipal ve donat pel fet que 
l’interessat és vilafranquí, i en el seu moment l’Ajuntament va demanar-ne l’indult. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que: 
a) La pena de presó imposada és inferior a dos anys. 
b) No consta que Joan David Sánchez tingui antecedents penals computables. 

Efectivament, segons que sembla havia estat anteriorment condemnat per un delicte 
d’incompliment del deure de complir el servei militar o la prestació social substitutòria, però els 
fets es remunten a l’any 1993, i d’altra banda el tipus penal que ens ocupa va ser expressament 
derogat, amb efectes retroactius. Per tant, aquests antecedents no haurien de ser tinguts en 
compte. 

c) Segons consta, les sancions pecuniàries o responsabilitats econòmiques derivades 
dels fets que van motivar la condemna ja han estat satisfetes, o no esdevenen exigibles. 

e) El Ministeri Fiscal ha sol·licitat que es declari la prescripció de la pena, amb la 
corresponent extinció de la responsabilitat penal. 

f) Sense entrar en qüestions jurídiques relatives a la prescripció de la pena, no sembla 
proporcionat ni raonable que a l’any 2009 una persona hagi d’ingressar a la presó per una pena 
de divuit mesos derivada de fets que van tenir lloc fa més de deu anys. 

Amb respecte a la independència judicial i sens perjudici de les al·legacions que hagi 
presentat la defensa, aquest Ple demana que s’adoptin les mesures necessàries que facin 
innecessari l’ingrés a la presó de Joan David Sánchez i Díaz, pels fets exposats. 
 

Per això, es proposa al Ple que acordi: 
1.- Que l’Ajuntament de Vilafranca sol·liciti el no ingrés a presó d’en David Sánchez. 
2.- Que l’Ajuntament de Vilafranca traslladi aquest acord als titulars del Jutjat Penal 

número 15 de Barcelona i a l’Audiència de Barcelona. 
 
L’alcalde Marcel Esteve comenta que el cas de David Sánchez ha estat debatut per la junta de 
portaveus. 
 
Otger Amatller (CUP) demana explicacions, i afirma no entendre perquè la resta de grups 
s’oposen a sumar-se a la querella criminal. Amatller manifesta que no entén el silenci dels 
grups, el qual provoca vergonya i demostra manca de valentia. Xavier Navarro (CUP) afegeix 
que a Subirats s’ha aprovat una moció semblant, es mostra sorprès pel tancament de files de la 
resta de grups i diu que ja dubta que en el cas que en el futur ell o Otger Amatller es trobin en 
un cas semblant rebin el suport de l’Ajuntament. A parer seu, si es presenta una esmena s’han 
d’explicar i defensar les seves raons. 
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Otger Amatller (CUP) anuncia que, davant d’aquesta situació, el seu grup retira la moció i que, 
en aquest moment, els dos regidors de la CUP abandonen en senyal de protesta la sessió, cosa 
que succeeix efectivament. 
 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ PE R LA 
INTERNACIONALITZACIÓ DEL DRET DE DECIDIR A TENIR UN  ESTAT PROPI 
DEL POBLE CATALÀ  
 
Malgrat que no consta a l’ordre del dia, es dóna compte de la presentació, durant el dia d’avui, 
d’una moció per la via d’urgència per part dels grups de CiU i d’ERC. 
 
El text de la moció és el següent: 
 

En un món globalitzat com l’actual, la nació catalana travessa una cruïlla històrica 
difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de les nostres pròpies 
institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha suposat un important avenç en el 
benestar de la societat catalana, en l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes 
socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps. 

Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat 
avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials 
progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen de nous instruments que no 
permeten l’actual marc constitucional espanyol. També és imprescindible una capacitat política 
que tampoc no està a la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de 
sobirania amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies. 

Els reptes per a la continuïtat d'una nació moderna i pròspera en l’era de la 
globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques ambicioses en el 
benestar social, en les infraestructures i els transports, en l’educació, en la recerca, en la 
societat del coneixement, en l'economia, en la indústria i en tots els  àmbits que l’evolució 
futura demandi.  
  Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic adequat. 
L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han posat al 
descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal al qual estem sotmesos, no podrà 
resoldre el nou finançament i farà del tot impossible la realització d’aquestes polítiques 
ambicioses i les inversions necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la 
globalització amb garanties d’èxit.  

Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres 
competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i cultura, posen en 
perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si tenim en compte que a Europa o es 
disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.  

Davant de tot això i en el context en el què ens trobem ara, el conjunt de la classe 
política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt seriosament sobre quin 
és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi. 

Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment 
d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el context 
internacional i poder desplegar totes les nostres capacitats col·lectives. 

El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions sorgides 
de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir aquest dret és la manera 
que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb garanties de 
progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i 
capacitat més grans del país per decidir les pròpies polítiques. 

En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la societat civil: 
Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la 
qual és que milers de catalans i catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de 
Brussel·les -capital de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en 
defensa i reclamant l'autodeterminació del nostre poble. 
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Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén aconseguir 
que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda internacional, especialment 
l’europea, i que els partits polítics nacionals es declarin compromesos amb aquest dret i a 
treballar per a garantir-ne l’exercici.  

La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està totalment oberta 
al ciutadà individual, com també a les associacions que conformen la nostra societat civil, 
especialment les plataformes que en els darrers temps han estat protagonistes de les 
mobilitzacions més grans en resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que 
reclamen el dret a decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials, 
empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i interessos va íntimament 
lligada a una major capacitat del país per decidir les pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida 
al ciutadà català que, cansat que no se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a 
Europa, i al món, la nostra voluntat de ser una nació lliure. 

Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar obertament, 
mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i plataformes que persegueixin el mateix 
objectiu: l'autodeterminació de la nació catalana. 

L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar internacionalment 
el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà perquè el món, i Europa en particular, 
ens vegin als catalans i catalanes com una nació compromesa amb els valors cívics i 
democràtics. Constituirà una mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació 
de la nostra cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que 
empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat europeista des de fa 
generacions i la nostra determinació de participar en la construcció de la unitat europea com a 
catalans. 
 

PER TOT AIXÒ, s’ACORDA: 
1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació 

ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març. Objectius que no són 
altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un Estat propi del poble català en 
l'agenda internacional i en la centralitat del debat polític català, per tal que la nostra classe 
política es comprometi a treballar per a garantir el seu exercici. 

2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que ajudin a fer 
conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir un Estat propi català. 
Impulsant contactes institucionals internacionals amb autoritats locals d'Europa i del món en 
general. 

3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a 
Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal de l’Alt Peneès; a la Diputació provincial; al 
Parlament i Govern. Així com al Parlament i Comissió europees. 
 
Defensa la urgència Josep Quelart (ERC), afirmant que ve donada pel fet que l’acte principal de 
la iniciativa de la societat civil (al qual s’ha de donar suport) tindrà lloc a Brussel·les el proper 7 
de març; si es deixés per al mes vinent, seria massa tard. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que no s’oposa a tractar la moció. Considera que hi ha 
assumptes més urgents, i el seu grup s’abstindrà quant a la urgència i pel que fa al fons. 
 
La declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, s’aprova amb 9 vots a 
favor (CiU i ERC), i 10 abstencions (resta de grups, i tenint present que com s’ha fet constar els 
dos regidors de la CUP han abandonat prèviament el saló de sessions). 
 
Sotmesa a votació la moció, esdevé aprovada amb 10 vots a favor (grups de CiU, d’ERC i 
d’ICV-EUiA), 1 en contra (PP) i 8 abstencions (grup Socialista). 
 
Josep M. Figueras (CiU) considera important la moció. Cal donar suport a la iniciativa 
ciutadana, fer-se sentit i treballar per assolir objectius que comparteixen molts ciutadans. La 
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moció la presenten dos grups municipals nacionalistes, i potser independentistes, i cal reclamar 
el dret a decidir com a poble, recolzant fermament l’acte del proper 7 de març. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció, perquè la força política que 
representa dóna suport al dret a decidir i a l’autodeterminació. ICV-EUiA no comparteix 
diversos aspectes exposats en la moció, però la votarà a favor arran de la idea general exposada 
sobre el dret a decidir. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot en contra. A parer seu, amb l’aprovació de  la Constitució 
Catalunya ja es va autodeterminar, i forma part de la nació espanyola. Ara ens hem d’ocupar de 
problemes importants com els econòmics, i no perdre el temps amb debats estèrils, com va 
succeir arran del recent Estatut d’autonomia, o ara amb relació a un nou sistema de finançament 
quan la crisi fa que no hi hagi prou diners per a repartir. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que arran del nou Estatut es reclamava que Catalunya gaudís de més 
competències, i això no és perdre el temps. Tampoc no és perdre el temps parlar de finançament 
de Catalunya (parlem de percentatges, no de xifres absolutes). 
 
Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que el seu grup és partidari del dret a decidir, però 
s’abstindrà en la votació de la moció atès que no comparteix algunes de les seves afirmacions. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta a l’equip de govern si té constància de l’abocament 
de runes i de deixalles al carrer Malvasia, prop del terme d’Olèrdola, s’ofereix a aportar 
fotografies demostratives d’aquests abocaments i demana que s’iniciïn actuacions. L’alcalde 
contesta que es comprovarà, que es contestarà per escrit i que, si escau, s’adoptaran mesures. 
 
b) Josep Ramon (PP) pregunta si se sap quan es començaran les obres de reforma de l’estació 
ferroviària. L’alcalde Marcel Esteve afirma que es contestarà per escrit. L’estació l’ha de refer i 
millorar l’Estat, i actualment es mantenen contactes i negociacions. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència al fort vendaval que el proppassat dissabte dia 24 
de gener hi va haver a Vilafranca i a tot el país. Els trens de rodalies van ser interromputs, i es 
van causar problemes, i mentre en altres llocs es van habilitar, per part de RENFE, autobusos 
alternatius això no es va fer en el cas de Vilafranca. Els usuaris de la línia C-4 que passa per 
Vilafranca estan discriminats, i han de patir constants retards molt sovint. Vilafranca gairebé no 
disposa de transport públic durant els caps de setmana, i des de l’Ajuntament s’ha d’exercir 
pressió i cercar solucions, perquè la situació actual genera trastorns i fa perdre competitivitat. 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que el vendaval de dissabte va ser extraordinari, i aprofita 
l’avinentesa per agrair l’esforç fet pels diversos serveis municipals i per altres cossos com 
Bombers, Mossos d’Esquadra, etc. L’alcalde admet que rodalies de RENFE no funciona 
correctament, i que cal exigir millores reals i increments de la freqüència de pas. 
 
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 


