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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 02/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de febrer de 2005 
Horari: de 20,00 a 23,55 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 18 
de gener de 2005.  
 
Josep M. Figueras (CiU) demana que en el punt 2 (moció sobre treballs extraordinaris) 
es reculli expressament la seva afirmació (en l’exposició inicial) en el sentit que 
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l’Ajuntament havia estat sancionat per la Inspecció de Treball per l’incompliment de la 
normativa vigent sobre hores extraordinàries màximes, ja que si no es fa així no resulta 
congruent la resposta que després dóna l’equip de govern i que consta en l’acta. 
S’accepta introduir aquest afegitó i, encara que no afecta a la redacció de l’acta, Josep 
M. Figueras comenta que s’ha assabentat que la sanció es troba efectivament imposada 
de forma definitiva, replicant Francisco Romero que s’ha presentat un recurs. 
 
Josep Ramon (PP), quant al punt 4 (banderes en edificis municipals), demana que consti 
en el resum de la seva intervenció allò que va dir sobre que certes actuacions 
d’incompliment de la legalitat vigent en la matèria van comptar amb el consentiment de 
l’equip de govern, format pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC. S’accepta introduir 
en l’acta aquesta manifestació de Josep Ramon. 
 
El text de l’acta, amb aquestes matisacions, és aprovat per assentiment. 
 
 
I. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL LA GIRADA 2 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Vist l’expedient administratiu tramitat per a la modificació puntual del Pla parcial 
del subsector d’urbanització prioritària la Girada-2, consistent bàsicament en els aspectes 
següents: 

- qualificació genèrica com a equipaments (clau 5) de la total zona 
d’equipaments públics situats confrontant amb el ferrocarril i la resta del sector, de 
forma que els usos concrets de les dotacions públiques es puguin determinar lliurement 
d’acord amb les necessitats reals, ja sigui usos administratius, socials, educatius, 
sanitaris, etc. 

- conseqüentment amb l’anterior, modificació de la redacció de l’article 
19 de les normes urbanístiques del referit Pla parcial, en el sentit d’adequar-lo a les 
previsions del POUM per als equipaments genèrics; i per modificar la qualificació 
jurídica dels béns per tal de permetre la cessió a d’altres administracions per a la 
construcció de diferents tipus d’equipaments, sense que aquesta cessió comporti 
l’obligació de desafectar-los del domini públic. 

- qualificació igualment com a equipament (clau 5) de la superfície de 
viari prevista a modus de prolongació del carrer Pare Manyanet, tota vegada que no es 
procedirà a la connexió sobre el ferrocarril en aquest punt, amb el que s’unifica la 
total franja d’equipaments paral·lela al traçat ferroviari obtenint una única parcel·la 
de major superfície. 

Atès que aprovada inicialment la modificació i sotmesa al tràmit d’informació 
pública no s’han formulat reclamacions ni al·legacions, havent-se publicat els 
preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la província núm. 301 de data 16 de 
desembre passat i en el diari la Vanguardia del dia 13 del mateix mes de desembre, i 
tenint en compte la previsió continguda en l’article 79.1 de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’urbanisme, respecte les competències per a l’aprovació definitiva dels plans 
parcials de sectors d’urbanització prioritària, 
 

S’ACORDA: 

Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial del sector la Girada 2, 
que afecta la qualificació d’equipament. 
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Publicar la present resolució en la forma regulada en la referida Llei i remetre 
còpia de l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als 
efectes oportuns. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que els equipaments social i educatiu 
actuals passen a tenir la condició genèrica d’equipament, amb l’ús que en cada moment 
el ple determini. 
 
Aureli Ruíz (CiU) dóna suport al dictamen, però pregunta les raons concretes del canvi. 
Josep Colomé contesta que s’està treballant per a construir a la zona equipaments 
educatius i que s’hauran de cedir els terrenys a la Generalitat; la modificació proposada 
permetrà portar a terme aquesta cessió en les condicions adients. 
 
 
II. TEXT REFÓS POEC 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Vista la resolució de data 21 de desembre de 2004, del Departament de Comerç, 
Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, aprovatòria amb caràcter definitiu 
del Programa d’orientació per als equipaments comercials de Vilafranca del Penedès 
(POEC), si bé condicionant la seva executivitat a la presentació d’un Text Refós 
verificat pel Ple de l’Ajuntament i degudament diligenciat que incorpori les 
recomanacions de la Comissió d’Equipaments Comercials, així com les diferents 
informacions i aclariments aportats en el transcurs de l’estudi del POEC a la Direcció 
General de Comerç. 

Confeccionat i presentat per l’equip redactor el text refós requerit, s’acorda 
donar-li conformitat expressa, verificar-lo i trametre’l al Departament de Comerç, 
Turisme i Consum de la Generalitat als efectes d’executivitat de la resolució definitiva. 
 
Aquest acord s’ha pres amb 19 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, CiU i ERC), 1 
en contra (CUP) i 1 abstenció (PP). 
 
Joan Pareta, en nom del govern municipal, recorda que el POEC ja va ser aprovat pel 
ple, i que ara es tracta d’introduir-hi tres qüestions concretes a instàncies de la 
Generalitat: rectificació de dades puntuals, reforç de la dinamització del centre vila i 
especificació de que a la zona “Cinzano” el nou equipament comercial mitjà, més 
l’ampliació del ja existent, no excediran de 1.500 m2 de superfície. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia el seu vot contrari tal com ja ho va fer en el ple de juny 
de 2004. El POEC té aspectes positius, però també altres de negatius: es potencien les 
franquícies i les marques, els grans establiments comercials, es consideren una barrera 
els parcs i les zones verdes, es permeten càmeres de videovigilància, es limita l’oferta 
lúdica no convencional i s’adopta una postura centralista i mancada de visió territorial. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà. Malgrat que el Pla és positiu, no conté cap 
memòria econòmica ni un programa d’aplicació. El POEC no es podrà aplicar en quatre 
anys per manca de recursos econòmics, i tot quedarà en l’autorització d’unes quantes 
noves superfícies comercials mitjanes. 
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Aureli Ruíz (CiU) dóna suport al POEC, i destaca que va comptar amb un ampli procés 
de participació ciutadana, en el qual CiU també va poder expressar els seus parers, 
alguns dels quals van ser acceptats. Fa una aposta per potenciar el comerç urbà. 
 
Joan Pareta (equip de govern) agraeix el suport de CiU i destaca el procés de 
participació ciutadana, la qual cosa va fer que les entitats de comerciants quedessin 
satisfetes. Entén la postura de la CUP per la seva inexperiència quan es va tramitar el 
POEC en el seu moment, però lamenta l'actitud d’un grup com el PP que va tenir-hi una 
participació activa. El POEC preveu la connexió dels barris amb el centre i un control 
sobre els espais comercials en les zones de nou creixement. L’execució no correspon en 
exclusiva a l’Ajuntament, sinó també a altres agents com els comerciants. 
 
 
III. VENDA SOLAR MUNICIPAL A REGESA 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com a conseqüència de les 
cessions obligatòries i gratuïtes de sòl resultants del projecte de compensació del 
sector de sòl Molí d’en Rovira Sud, és propietari de la finca (adjudicació 6-A del 
projecte de compensació) amb la descripció següent: 

Finca adjudicada 6-A, porció de terreny situada a l’illa 6 del Pla parcial Molí 
d’en Rovira Sud, amb la qualificació urbanística de residencial; superfície 2.272,80 
m2, sostre edificable 6.545 m2 i nombre màxim d’habitatges 48, amb un 8,5501% dels 
drets de la unitat reparcel·lable. Limita al nord amb finca adjudicada 6-B i carrer F 
(passatge del Modernisme); al sud amb carrer E (passeig de la Renaixença) i carrer 2 
(Ronda de Mar); a l’est amb carrer F (passatge del Modernisme) i carrer 2 (Ronda de 
Mar); i a l’oest amb carrer E (passeig de la Renaixença) i finques adjudicades 6-C i 6-
D, definida aquesta darrera com a jardí comunitari no edificable. 

Inscripció en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès: tom 1717, 
llibre 673 de Vilafranca, foli 10, finca núm. 28.751, inscripció 1ª. 

Atès que davant la situació del mercat immobiliari, caracteritzada per un 
increment molt notable dels preus finals, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vol 
continuar fent una aposta per la promoció d’habitatges amb protecció pública, amb la 
finalitat de garantir el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i de qualitat. 

Atès que la “Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” 
(REGESA) és una societat de capital íntegrament públic pertanyent al Consell 
Comarcal del Barcelonès, amb molts anys d’experiència en la promoció d’habitatges 
protegits.  
 

Atès que es considera convenient vendre a REGESA un coeficient del 59% de la 
finca que s’ha esmentat anteriorment, amb la finalitat específica de promoure la 
construcció en el solar d’un edifici destinat fonamentalment a habitatges protegits 
(HPO), per a la seva venda a un preu assequible. La promoció d’habitatge protegit 
serà realitzada per un ens, amb personalitat jurídica o sense, participat per REGESA i 
per la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., dependent 
aquesta darrera d’aquest Ajuntament. 

Atès que d’acord amb l’article 156 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme, el sòl d’ús residencial amb aprofitament urbanístic que rebin els 
ajuntaments per cessió obligatòria i gratuïta, com és el cas, o bé el producte de la seva 
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venda, s’ha de destinar a garantir el dret a un habitatge digne i adequat, mitjançant un 
règim de protecció pública; per la seva banda, l’article 161 de la mateixa llei habilita 
per a l’alienació directa d’aquesta mena de terrenys en determinats supòsits, entre els 
quals hi ha la destinació a promotors públics per a construir habitatges protegits. 

Atès que s’ha elaborat una minuta de conveni a signar per l’alcalde de 
Vilafranca i el conseller delegat de REGESA que preveu l’esmentada alienació directa, 
la qual requereix l’aprovació del Ple municipal (òrgan competent d’acord amb l’article 
52.2 p del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya) i  l’emissió de 
l’informe no vinculant per part del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya previst a l’article 43 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 

Atès que el conveni esmentat estableix les condicions generals de l’alienació, 
entre les quals destaquen les següents: 

a) El preu de la compra-venda del coeficient del 59% de la finca és de 
732.545,84 €, més l’IVA corresponent, preu que d’acord amb l’informe tècnic emès és 
correcte tenint en compte la destinació fonamental de la finca a habitatge protegit.  

b)  La finca es destina a la construcció d’habitatges amb protecció pública en 
règim de venda, sense que per tant el preu dels habitatges pugui superar els imports 
màxims establerts en la normativa protectora. 

c) S’admeten usos comercials només en la planta baixa de l’edifici. 
d) D’acord amb la normativa vigent, existirà un dret de tanteig i retracte a favor 

de la Generalitat de Catalunya respecte dels habitatges, amb una durada de noranta 
anys. 

 
Atès que s’ha sol·licitat l’informe no vinculant que preveu l’art. 43 del 

Reglament del patrimoni dels ens locals, s’ACORDA: 
1. Alienar directament un percentatge o coeficient del 59% de la finca de 

propietat municipal que s’ha descrit en aquest acord a favor de la “Societat 
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” (REGESA), pel preu total de 
732.545,84 euros (IVA al tipus del 16% a part). 

2. S’aprova la minuta de conveni que subscriuran l’alcalde de Vilafranca i el 
conseller delegat de REGESA incorporat a l’expedient, les previsions del qual regiran 
la compra-venda acordada. 

3. Es faculta expressament l’alcalde per atorgar els documents públics i privats 
necessaris per a la formalització d’aquest acord. Particularment, l’alcalde pot signar 
l’escriptura pública de compra-venda  

4. Es fa constar que s’ha sol·licitat l’informe no vinculant del Departament de 
Governació i Administracions Públiques a què es refereix l’art. 43 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals de Catalunya. L’escriptura podrà atorgar-se quan es disposi 
d’aquest informe o quan hagi transcorregut el termini de trenta dies reglamentàriament 
establert per emetre-lo. En el supòsit que s’emetés un informe exprés de caràcter 
desfavorable, l’assumpte se sotmetria novament a la consideració del Ple municipal.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
 
Josep Colomé, en nom de l’equip de govern, destaca l’aposta per a promoure habitatge 
protegit. Amb aquesta finalitat, es ven una part del solar a una societat pública, 
obtenint-se un preu d’acord (i fins i tot un xic superior) amb les previsions del 
pressupost municipal. 
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Otger Amatller (CUP) titlla la proposta de molt positiva, i pregunta si s’ha assolit 
l’objectiu de destinar a habitatge protegit el 20% del sòl residencial, o un percentatge 
superior si és possible. 
 
Josep Ramon (PP), malgrat que dóna suport a l’habitatge protegit, anuncia la seva 
abstenció. Discrepa sobre la forma de gestió, especialment a la vista de precedents com 
el de PROLHASA. El solar complet s’hauria de vendre a una cooperativa o societat, o 
bé optar per fer la promoció la Societat Municipal d’Habitatge, però rebutja fórmules 
mixtes en les quals a més la Societat Municipal hi té una participació minoritària. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable al dictamen i a l’habitatge protegit, superant-se 
fins i tot el 20% establert per la llei com a mínim. Entén que la Societat Municipal 
d’Habitatge hauria de ser prou madura per a portar a terme l’operació (la qual pot 
generar guanys) en solitari. Cal fer un toc d’atenció i apostar pel bon funcionament de la 
Societat d’Habitatge, ja que els guanys que obtindrà REGESA els podria fer seus el 
municipi. 
 
Josep Colomé (equip de govern) afirma que la intenció del govern municipal és 
treballar en matèria d’habitatge protegit, i per això s’ha elaborat el Pla d’habitatge fins 
al 2007. Els sectors en marxa i els futurs permetran disposar d’una superfície important 
de sòl per habitatge protegit. A parer seu, l’antecedent de PROLHASA no té res a 
veure, perquè aquí la Societat Municipal participarà activament en el projecte i en la 
gestió. Comparteix el criteri de CiU sobre la conveniència que la Societat Municipal 
pugui protagonitzar aquests processos, i això s’haurà de fer de mica en mica, 
capitalitzant la societat com ja es proposarà en aquest mateix ple. 
 
Pere Regull (CiU) accepta l’explicació, però reitera que aquesta promoció tindrà 
beneficis, i l’hauria pogut fer la Societat d’Habitatge. 
 
 
IV. AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIETAT D’HABITATGE 
 
Es proposa al ple, com a tal i constituït a més en junta extraordinària de socis de la 
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., que aprovi el dictamen 
següent: 
 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és propietari d’un solar situat a l’illa 6 
del sector de sòl Molí d’en Rovira Sud, de 2.272,8 m2 de superfície, un sostre edificable 
de 6.545 m2 i una densitat màxima de 48 habitatges. Es troba inscrita la finca en el 
Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, tom 1717, llibre 673, foli 10, finca 
núm. 28.751, inscripció 1ª. 

Malgrat que l’esmentat solar va ser adquirit per cessió obligatòria i gratuïta i 
pot ser susceptible de ser edificat amb habitatges no sotmesos a cap règim de protecció, 
es considera adient que s’hi promogui la construcció d’habitatges plurifamiliars amb 
protecció oficial (règim general), amb la finalitat de facilitar l’accés de les persones a 
habitatges assequibles. 

Està previst, mitjançant l’adopció dels acords adients, que la promoció 
d’habitatges protegits en el solar sigui assumida per una Unió Temporal d’Empreses o 
societat de nova creació formada per la “Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca 
del Penedès, S.L.” i per la societat de capital públic “Societat Urbanística 
Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S.A.” (REGESA). En aquest sentit, un 
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coeficient de propietat del solar serà venut per l’Ajuntament de Vilafranca a REGESA, 
mentre que la resta de coeficient de propietat l’Ajuntament l’aportarà directament a la 
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., mitjançant una 
ampliació de capital. Es fa constar que l’art. 46 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals permet als ens locals aportar directament en propietat, amb la valoració tècnica 
prèvia, béns patrimonials a les societats mercantils per ells creades o en les quals 
tinguin participació. 

El solar de constant referència ha estat valorat, tenint en compte la seva 
destinació principal a habitatge protegit, en 1.241.603,12 euros. S’aportarà a la 
Societat Municipal d’Habiatge, com aportació no dinerària que provoca l’ampliació 
del capital social, un coeficient del 41% de propietat de la finca, valorat en 
509.057,280944 euros. Una vegada aquest coeficient de propietat pertanyi a la Societat 
Municipal, aquesta podrà mitjançant els acords adients del consell d’administració 
aportar-lo a l’ens amb personalitat jurídica o sense que es pugui crear, ens que a la 
seva vegada faria la promoció d’habitatges protegits.  

Per tant, procedeix acordar l’ampliació del capital social en la quantitat de 
509.057,280944 euros, d'acord amb allò que disposa l’article 73 de la Llei 2/1995, de 
23 de març, de societats de responsabilitat limitada. 

D’acord amb la llei, l’augment del capital social suposa una modificació dels 
estatuts de la societat i, per tant, s’ha d’acordar en Junta de Socis. 

L’article 12.d) dels estatuts de la societat faculta al ple municipal, constituït en 
junta de socis, per acordar l’augment o la reducció del capital social. 
 

En la seva virtut, S’ACORDA, 
PRIMER: el ple municipal, constituït en junta de socis de la societat privada 

municipal "Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.”, acorda 
augmentar el capital social de la societat. L’augment del capital social es portarà a 
terme amb una aportació no dinerària que realitzarà  l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès (soci únic), i es farà per la creació de noves participacions socials que seran 
subscrites i desemborsades íntegrament i totalment per l’esmentat Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 

SEGON: l’aportació no dinerària esmentada consisteix en el coeficient del 41% 
de la propietat del solar de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès situat a l’illa 6 del 
sector Molí d’en Rovira Sud, amb la descripció registral següent: 

Finca adjudicada 6-A, porció de terreny situada a l’illa 6 del Pla parcial Molí 
d’en Rovira Sud, amb la qualificació urbanística de residencial; superfície 2.272,80 
m2, sostre edificable 6.545 m2 i nombre màxim d’habitatges 48, amb un 8,5501% dels 
drets de la unitat reparcel·lable. Limita al nord amb finca adjudicada 6-B i carrer F 
(passatge del Modernisme); al sud amb carrer E (passeig de la Renaixença) i carrer 2 
(Ronda de Mar);a l’est amb carrer F (passatge del Modernisme) i carrer 2 (Ronda de 
Mar); i a l’oest amb carrer E (passeig de la Renaixença) i finques adjudicades 6-C i 6-
D, definida aquesta darrera com a jardí comunitari no edificable. 

Inscripció en el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès: tom 1717, 
llibre 673 de Vilafranca, foli 10, finca núm. 28.751, inscripció 1ª. 

Es valora el coeficient de propietat del 41% aportat en la quantitat de 
509.057,280944 euros, d’acord amb la valoració tècnica realitzada. 

L’expressada aportació no dinerària resta subjecta a l’IVA, per la qual cosa 
l’Ajuntament repercutirà a la Societat Municipal l’IVA del 16% sobre el valor. 

TERCER: el capital social s’augmenta en 509.057,280944 €, mitjançant la 
creació de 847  noves participacions (del núm. 151 al 997), que subscriu i desemborsa 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, mitjançant l’aportació no dinerària descrita. 
En pagament de l’aportació no dinerària al capital social realitzada, l’Ajuntament de 
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Vilafranca s’adjudica la titularitat de les 847 noves participacions socials creades 
(núms. 151 al 997). 

QUART: modificar  els dos primers paràgrafs de l’article 5 dels estatuts socials, 
els quals resten redactats en els termes següents: 

El capital social és de  599.209,096601 euros, dividit en nou-centes noranta-set   
participacions socials de 601,012133 euros cadascuna d’elles, completament subscrites 
i alliberades, i instransferibles del seu únic titular, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

Les participacions socials estan numerades de l’1 al 997, ambdós inclusius; són 
iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni 
denominar-se accions. 

El tercer paràgraf del mateix article 5 manté la seva redacció actual. 
CINQUÈ: facultar el secretari del consell d’administració perquè elevi a 

públics aquests acords i realitzi les gestions necessàries per a la seva inscripció en el 
Registre Mercantil. 

SISÈ: aprovar, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió extraordinària 
de la junta de socis. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
 
Josep Colomé (equip de govern) afirma que es capitalitza la societat amb terrenys, per 
tal que juntament amb REGESA pugui endagar una promoció d’habitatge protegit. 
 
Josep Ramon (PP) diu que aquest punt va lligat a l’anterior de l’ordre del dia, i que 
s’abstindrà en la votació per les mateixes raons. A més, la promoció pot tenir beneficis 
o pèrdues, les quals haurien de ser assumides també i proporcionalment pel municipi. 
 
Aureli Ruíz (CiU) es mostra favorable al dictamen. De tota manera, potser hauria estat 
preferible deixar l’assumpte sobre la taula, per tal de permetre que fos el consell 
d’administració de la societat el que fes la proposta. 
 
Josep Colomé (equip de govern) afirma que ara la junta de socis (ple) acorda 
capitalitzar la societat, i després serà el consell el que prendrà la decisió adient sobre els 
termes de l’operació. Es dóna trasllat de l’assumpte al consell, i a més s’ha parlat 
prèviament de l’assumpte amb tots els grups municipals. 
 
Aureli Ruíz (CiU) accepta les explicacions, però opina que d’alguna forma es passa per 
sobre del consell d’administració. Pren nota d’aquest criteri que legitima al ple per a 
tractar qualsevol assumpte, encara que estigui atribuït a les societats i organismes 
municipals. 
 
V. VENDA DE SÒL A LLAR UNIÓ CATALÒNIA 
 
L’alcalde anuncia que aquest punt queda sobre la taula i es retira de l’ordre del dia, per 
acabar de madurar-lo com a conseqüència d’algun comentari fet en el si de la Comissió 
Informativa. Josep Colomé afirma que l’assumpte ja es va solucionar, però es retira 
perquè malgrat els intents realitzats no va ser possible contactar amb el portaveu de CiU 
per informar-lo. 
 
Pere Regull (CiU), en un moment posterior de la sessió, comenta que va ser CiU el grup 
que en Comissió Informativa va plantejar la necessitat de garantir el cobrament del 



 9

segon termini de la compra-venda,  i que ell està sempre localitzable. També Otger 
Amatller (CUP) afirma que ell no ha rebut cap missatge sobre aquesta qüestió. 
 
 
VI. PATRONAT DE LA FUNDACIÓ MUSEU 
 
El text definitiu del dictamen, després d’un matís introduït a instàncies de la CUP en el 
sentit que els tres representants citats en darrer lloc són nomenats a proposta de l’equip 
de govern, és el següent: 
 

Atès que en el mes de desembre de 2004 van ser aprovats els nous estatuts de la 
fundació “Museu de Vilafranca-Museu del Vi, Fundació Privada” (subjecta a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya). Aquests estatuts han de ser elevats a 
document públic i inscrits en el registre de fundacions de la Generalitat. 

Atès que els nous estatuts, en el seu art. 7, estableixen que el Patronat de la 
fundació el componen disset persones. Entre elles hi ha l’alcalde de Vilafranca (que el 
presideix), i vuit patrons designats per l’Ajuntament de Vilafranca, aquests darrers 
nomenats per un període de quatre anys. 

Atès que amb independència de l’alcalde, que és membre i president nat de la 
fundació i del seu Patronat, es considera convenient fer el nomenament dels vuit 
patrons i patrones que corresponen a l’Ajuntament de Vilafranca, respectant-se el 
principi que cinc d’ells siguin proposats directament pels cinc grups municipals del 
consistori. Els altres tres representants es nomenen a proposta de l’equip de govern 
 

Per això, S’ACORDA: 
1. Nomenar patrons i patrones del Patronat de la fundació “Museu de 

Vilafranca-Museu del Vi, fundació privada”, en representació de l’Ajuntament de 
Vilafranca i per un període de quatre anys, les vuit persones següents, les dades 
personals de les quals consten relacionades en un annex incorporat a l’expedient: 
 
a) Josep Mestres i Mercadé. Se’l nomena a proposta del grup municipal Socialista 
(PSC-ICV). 
b) Josep M. Figueras i Pagès. Se’l nomena a proposta del grup municipal de CiU.  
c) Josep Quelart i Bou. Se’l nomena a proposta del grup municipal d’ERC.  
d) Josep Ramon i Sogas. Se’l nomena a proposta del grup municipal del PP.  
e) Maria Bruna Álvarez i Mora. Se la nomena a proposta del grup municipal de la 
CUP. 
f) Jordi Valls i Pedrol. 
g) Maria Pilar Tarrada i Gol.  
h) Joan (o Juan Antonio) Mascaró i Fuentes. 
 

2. Facultar l’alcalde per atorgar els documents necessaris tendents a la 
formalització d’aquest acord. 

3. Notificar aquest acord a les persones designades i al Patronat de la 
Fundació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve explica que es tracta d’una proposta fruit de l’acord assolit. 
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Joan Ríos (equip de govern) comenta que s’ha admès la petició de l’oposició en el sentit 
que tots els grups municipals estiguin representats en el si del Patronat, i que la 
representació global de l’Ajuntament en aquest òrgan màxim de govern es veu 
incrementada. També destaca els mèrits i els perfils de les tres persones independents 
que es proposen. 
  
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la moció, i demana (la qual cosa s’accepta) 
que es faci constar que les tres persones que no representen als grups han estat 
proposades per l’equip de govern. De tota manera, no qüestiona els mèrits ni la vàlua 
d’aquestes persones. 
 
 
VII. COMISSIÓ NOMENCÀTOR 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple Municipal Atès que el ple municipal en sessió celebrada el 20 de 
gener de 2004 va prendre l’acord d’instar l’equip de govern per tal que es faci una 
Comissió de Nomenclàtor  de Vilafranca, nomenada pel Ple municipal i formada per 
estudiosos i historiadors locals, la qual haurà de realitzar un estudi sobre el nom de 
tots els carrers i places de la vila, a partir de la seva història i procedència, així com 
dels futurs carrers i places dels nous barris de Vilafranca. 

Atesa la proposta de composició i funcions de la comissió esmentada. 
 

S’ACORDA: 
1)  Procedir a la creació d’una Comissió Tècnica de Nomenclàtor de Vilafranca 

del Penedès. 
2)  Seran funcions d’aquesta comissió: 

 a) Fer un estudi sobre la història i procedència dels noms de les vies públiques 
de Vilafranca, tot analitzant la correcció lingüística i ortogràfica dels mateixos, així 
com la idoneïtat de mantenir-los o proposar alternatives. 
 b) Efectuar propostes de noms per a les futures vies públiques dels nous barris i 
sectors de la Vila, així com estudiar les propostes en aquest sentit que formuli qualsevol 
persona, entitat pública o privada, associació, etc., així com el propi Ajuntament. Les 
propostes de noms s’elevaran a l’òrgan competent de l’Ajuntament per tal que, si 
s’escau, les aprovi. 

3) Nomenar membres d’aquesta comissió les persones següents: Rosa M. 
Senabre Juncosa (Museu de Vilafranca); Raimon Soler Becerro (historiador); Juan 
Solé Bordes (Institut d’Estudis Penedesencs); Lluís Tetas Palau (grup d’estudis 
toponímics de l’Institut d’estudis Penedesencs); Josep A. Cuscó Palau (Plànol de la 
Ciutat-Ajuntament); Gabriel Senabre Via (Servei Local de Català) i Jaume Bricullé 
Grases (Servei de Comunicació-Ajuntament)”.   
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
VIII. MOCIÓ SOBRE CONTROL D’ARMES 
 
Es llegeix la moció següent que presenten els grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de 
CiU, del PP i de la CUP: 
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Des del passat 11 de setembre del 2001, ha augmentat de forma incontrolada el 
nombre d’armes fabricades i comercialitzades a nivell mundial. Aquest comerç d’armes 
està fora de qualsevol control i permet que les armes arribin a mans de governs 
repressius, perpetradors d'abusos contra els drets humans, i criminals. 

Aquest comerç mundial d’armes té tres terribles conseqüències:  
• Minvar el desenvolupament dels països receptors, donat que en gran part els diners 
destinats a aquest comerç, o els pressupostos de defensa d’aquests països van en 
detriment de la inversió en sanitat, educació o d’altres serveis i béns bàsics per la 
supervivència o el desenvolupament de les societats afectades. 
• Fomentar la solució armada dels conflictes i trencar o impossibilitar les vies de 
diàleg com a forma de resolució dels conflictes entre les persones. 
• Alimentar els conflictes armats al fer arribar les armes a certs governs o a zones 
inestables, amb l’evident vulnerabilitat dels civils que davant de qualsevol conflicte són 
els principals afectats per la repressió, el foc creuat o “amic” (si pot ser amic l’ús de 
qualsevol arma) o l’abús dels drets humans. 

La conseqüència tràgica derivada d’aquest comerç és que cada minut es 
produeix la mort d’una persona al món. I moltes més persones amb ferides greus. 

Atès que el govern espanyol, en exercicis recents, ha aprovat contractes 
d’exportació d’armes amb alguns països o zones amb conflictes o amb inestabilitat com 
poden ser Aràbia Saudita (1.300 milions d'euros), Turquia (278 milions), Filipines, 
l'Índia, Indonèsia, Nepal, Pakistan, Corea del Sud, Taiwan, Sri Lanka, Colòmbia o 
Veneçuela. 

Atès que aquests contractes, en cas de dur-se a terme, vulnerarien el Codi de 
Conducta de la UE adoptat el 1998, el qual estableix que "no es poden transferir armes 
a països embargats, en conflicte, inestables, que no respecten els estàndards de drets 
humans, amb problemes de desenvolupament o en els quals existeixi risc evident de 
desviament de la venda a un tercer país". 

Atès que l’Estat espanyol no disposa de cap regulació sobre la intermediació 
d'armes, de manera que, actualment, els intermediaris d'armes no han de passar per 
cap filtre previ d'investigació ni estan obligats a informar sobre les seves operacions. 
La inexistència d’un registre contrasta amb el control seguit a altres productes. Per 
exemple, un exportador de taronges valencianes sí està obligat a estar registrat. 

Atès que els informes sobre exportacions d'armes que el govern remet 
anualment al Congrés dels Diputats no ofereixen la transparència necessària per a un 
control efectiu de les vendes espanyoles d'armament. A manera d'exemple, algunes 
categories de productes sobre les quals s'informa són exageradament vagues, com la 
tercera, on es contemplen des de bombes i granades fins a submarins i avions de 
combat. Tampoc es dóna informació sobre el valor de cada categoria per país de 
destinació. 
 
Tenint en compte que Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA (International 
Action Network on Small Arms) han endegat la campanya “Armes sota control” per 
demanar el control del comerç i ús d’armes. 
 
Per això S’ACORDA: 
1. Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la campanya 
“Armes sota control”. 
2. Demanar al Govern espanyol i al Parlament europeu que desenvolupi i reforci els 
controls regionals d'armes. 
3. Sol·licitar al Govern espanyol i al Parlament europeu el compliment estricte dels 
criteris que preveu el Codi de Conducta de la UE sobre Transferències d'Armes, i la 
seva aplicació a les activitats dels intermediaris.  
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4. Demanar que el Govern espanyol i el Parlament europeu controlin rigorosament els 
intermediaris i traficants d'armes que operen a través o des del seu territori 
5. Sol·licitar el Govern espanyol que informi de forma clara i transparent sobre el 
comerç d’armes a l’Estat espanyol. 
6. Comunicar aquesta resolució a Intermón Oxfam, Amnistia Internacional, IANSA 
(International Action Network on Small Arms), al Govern espanyol, al Parlament 
europeu i a la ONU. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) proposa l’adhesió a la 
campanya “armes sota control”. Les armes no solucionen conflictes, sinó que els 
alimenten. Allò que es gasta en armament va en detriment del benestar social dels 
pobles més deprimits. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. De tota manera, afirma que l’Estat 
espanyol gasta molts diners en armament i en recerca militar, i que el pressupost de 
l’Estat per a 2005 (avalat pels grups Socialista, d’ERC i d’IU-ICV) no és precisament 
antimilitarista. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, per bé que a parer seu de vegades 
s’ha de reconèixer el dret a la defensa, i sovint és difícil saber qui és agressor i qui 
agredit. Cal un control, però ponderant totes les circumstàncies. 
 
Emília Torres (CiU) intervé tot defensant la validesa i l’oportunitat de la moció. 
 
Patro Recober (equip de govern) agraeix el suport rebut, i manifesta que una cosa és la 
despesa d’un Estat en matèria de defensa i una altra el control del tràfic d’armes, i Otger 
Amatller (CUP) li replica que les armes són per atacar o per vendre. 
 
 
IX. MOCIÓ CAMPS DE CONCENTRACIÓ 
 
Es presenta la següent moció pels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de CiU, del PP i de la 
CUP: 

L’any 2005 es commemora el 60è aniversari de l’alliberament dels camps de 
concentració i d’extermini del nazisme, on van ser internats i assassinats, entre altres, 
republicans espanyols i catalans procedents de l’exili, entre ells alguns vilafranquins. 
 

Per aquest motiu S’ACORDA: 
L’Ajuntament de Vilafranca expressa el rebuig unànime d'aquell horror dels 

camps d'extermini nazis i de la tragèdia de l'Holocaust; 
Expressa la ferma voluntat de treballar amb tota la societat per la defensa dels 

Drets Humans, per una cultura de pau, de llibertat, de democràcia, i per un món més 
just i solidari. Com també, lluitar contra la xenofòbia, la intolerància, el feixisme i els 
crims contra la humanitat;  

Fa una crida a la ciutadania perquè prengui consciència d’aquella 
monstruositat per tal que no es pugui repetir mai més i a participar activament i a 
donar suport a les iniciatives existents. 

És un deure moral no només com a merescut recordatori de les víctimes, sinó 
també com a crit d'alerta perquè aquelles atrocitats no tornin a passar mai més enlloc 
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del món. Després de l’alliberament dels camps d’extermini, els pocs supervivents de 
l’holocaust es van proposar lluitar per desterrar l’odi del món i van jurar solemnement 
no oblidar mai aquell terrible episodi.  

D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès donarà 
suport als actes de l’assemblea anual de l’associació Amical de Mauthausen, que 
agrupa als exdeportats, familiars i amics, que es durà a terme a Vilafranca i farà un 
homenatge a les víctimes vilafranquines dels campaments d’extermini nazis.  

Es donarà trasllat d’aquesta moció a Amical de Mauthausen, a l’ACM, a la 
FMC, al Consell Comarcal i a la Presidència del Parlament de Catalunya i al Ministeri 
de Defensa). 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) recorda que es complirà el 60è 
aniversari de l’alliberament dels camps de concentració, per la qual cosa tindran lloc 
diversos actes als quals cal donar suport. Destaca la dramàtica història del vilafranquí 
(encara supervivent) Eusebio Pérez, i fa referència a altres vilafranquins deportats. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que amb aquests actes no es corregirà el tràgic passat, però 
que cal recordar-lo per evitar que es repeteixi. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i demana (s’accepta) que se’n doni 
trasllat també al Ministeri de Defensa. 
 
Donen suport així mateix a la moció Josep Ramon (PP) i Emília Torres (CiU). Torres fa 
una crida a preservar la memòria col·lectiva i a recordar les víctimes. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE PRESONS A LA COMARCA 
 
Es dóna lectura a la següent moció de CiU: 
 

Atès que en les darreres setmanes, la premsa ha informat de la possibilitat que el 
Departament de Justícia construeixi dues presons a l’Alt Penedès, una a Sant Llorenç 
d’Hortons i una altra a La Granada, 

Atès que el propi govern de la Generalitat reconeix, en el seu Decret 335/2004 
de 20 de juliol, que la implantació d’un equipament penitenciari comporta una  
repercussió per a les àrees territorials i la població afectades i, en virtut d’això, regula 
una sèrie de possibles contraprestacions econòmiques, 

Atès que les necessitats bàsiques de qualsevol població i/o comarca no poden 
estar subjectes a la instal·lació o no d’un equipament d’aquest tipus, sinó que han de ser 
contemplades en el pressupost d’inversions de la Generalitat de Catalunya, pressupost 
que enguany pel que fa a l’Alt Penedès només representava el 0,5% del total, amb una 
disminució, respecte del pressupost d’inversions del 54%, 

Atès que, d’acord amb el Pla Director d’Equipaments Penitenciaris (2004-2010) 
“les regions o vegueries amb més densitat demogràfica han de disposar d’equipaments 
penitenciaris que puguin atendre a les necessitats locals i, en la mesura del possible, a 
les necessitats generals del sistema penitenciari”, 

Atès que la instal·lació d’aquest tipus d’infrastructures, d’acord amb aquest 
mateix Pla, s’ha de fer en indrets que permetin fer servir vies ràpides i itineraris 
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alternatius, i que això podria comportar la necessitat d’executar el IV Cinturó a la nostra 
comarca, 

Atès que l’Alt Penedès és la comarca amb menys nombre d’habitants de les que 
conformen l’anomenada Regió I, 

Atès que, actualment, als límits de l’Alt Penedès ja hi ha una instal·lació 
penitenciària i que es troba en procés d’ampliació, 

Atesa la proposició no de llei recentment presentada al Parlament de Catalunya 
que demana que el Govern de la Generalitat sigui coherent amb els criteris recollits en 
el pla ja esmentat, 

Atès, a més, que actualment està en marxa la redacció del Pla Director de l’Alt 
Penedès i de l’estudi per a preservar-ne el paisatge, 

 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple 

Municipal ACORDI: 
1. Expressar el seu rebuig a la instal·lació d’equipaments penitenciaris a la comarca 

de l’Alt Penedès. 
2. Instar el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a ser coherent 

amb els criteris de localització d’aquest tipus de centres, criteris recollits en el 
seu propi Pla Director d’Equipaments Penitenciaris i als quals la realitat de l’Alt 
Penedès no s’adequa. 

3. Instar el Govern de la Generalitat a incrementar el pressupost d’inversions a la 
comarca de l’Alt Penedès, sense condicionar-lo a la instal·lació d’equipaments 
penitenciaris. 

4. Instar, així mateix, el Govern de la Generalitat per tal que les futures 
infrastructures i obres que s’hagin d’executar a l’Alt Penedès tinguin com a 
marc de referència el futur Pla Director de l’Alt Penedès i les conclusions de 
l’estudi paisatgístic d’aquesta comarca. 

5. Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Justícia i de la Presidència de 
la Generalitat de Catalunya, així com als Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

 
Defensa la moció Josep M. Figueras (CiU). La possibilitat de noves presons a la 
comarca s’ha publicat recentment, i no és acceptable. Una zona relativament poc 
poblada com l’Alt Penedès no ha de rebre l’impacte d’aquestes infraestructures. 
 
Tot seguit, es llegeix (posteriorment s’ha introduït una esmena in voce puntual de la 
CUP acceptada per ERC, ja incorporada al text) la següent esmena a la totalitat del grup 
d’ERC: 
 
 Atès que en les darreres setmanes la premsa ha informat de la possibilitat que el 
Departament de Justícia construeixi dues presons a l’Alt Penedès, una a Sant Llorenç 
d’Hortons  y una altra a La Granada. 
 Atès que, actualment als límits  de l’Alt Penedès ja hi ha una instal.lació 
penitènciaria  i que es troba en procés d’ampliació,  

Atès a més, que actualment està en marxa la redacció del Pla Director de l’Alt 
Penedès i de l’estudi per a preservar-ne el paisatge, 

 
Per tot això s’Acorda: 
1.- Demanar al Govern de la Generalitat que les futures infrastructures i obres 

que s’hagin d’executar a l’Alt Penedès (en aquest cas les instal.lacions penitenciaries) 
tinguin com a marc de referència el futur Pla Director de l’Alt Penedès, les conclusions 
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de l’estudi paisatgístic d’aquesta comarca i que tingui en compte els criteris del pla 
director d’infrastructures penitenciaries del departament de Justícia que tingui la 
Generalitat de Catalunya. 

2.- Donar trasllat d’aquest acord als Departaments de Justícia i de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, així com als Grups Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya 

  
Ramon Xena (ERC) defensa la seva esmena, lamentant que ahir el Consell Comarcal no 
pogués aprovar cap moció sobre aquesta matèria. Cal dir no a les presons a la comarca i 
advocar perquè totes les infraestructures passin pel Pla Director i per les conclusions de 
l’estudi paisatgístic. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma no entendre les raons de l’esmena  i les seves diferències 
amb la moció, intervenint seguidament Ramon Xena per tal de donar algunes 
explicacions al respecte. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que tampoc no veu massa la diferència entre l’esmena i la 
moció. Si un grup com CiU ha elaborat una moció, no és massa ètic presentar una 
esmena a la totalitat que pot desnaturalitzar-ne el contingut. 
 
Josep M. Figueras (CiU) subratlla les diferències entre l’esmena i la moció. L’esmena 
no rebutja clarament les presons, no parla del Decret de la Generalitat sobre 
compensacions ni del Pla director d’equipaments penitenciaris, ni tampoc de la 
possibilitat que es faciliti la construcció d’infrastructures viàries com el IV Cinturó. 
Demana a ERC un esforç de flexibilitat. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que el ROM permet presentar esmenes a la totalitat, que 
ahir la intransigència de CiU va impossibilitar que el Consell Comarcal aprovés una 
moció contra les possibles presons, i que li sorprèn que CiU doni per fet que el Penedès 
pertany a la Regió I de Catalunya. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra a favor de l’esmena. La moció ho 
barreja tot de forma indeguda (Regió I, IV Cinturó, inversions a la comarca, etc.). Cal 
debatre aquests assumptes amb tots els municipis, per mitjà del Pla Director. 
 
Otger Amatller (CUP) formula una esmena in voce en el sentit que es faci una 
referència explícita a les instal·lacions penitenciàries, la qual és acceptada per Ramon 
Xena. En canvi, Xena rebutja una altra esmena també in voce de Josep M. Figueras 
(CiU), que pretenia que es fes referència al Pla d’equipaments penitenciaris. 
 
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, tal com ha estat transcrita, ha estat aprovada 
amb 14 vots a favor (grups d’ERC, Socialista –PSC-ICV- i CUP) i 7 abstencions (CiU i 
PP). 
  
 
XI. MOCIÓ PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
El redactat de la moció presentada per CiU és el següent: 
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Atès que l’Ajuntament de Vilafranca ha endegat un procés de participació 
ciutadana per deixar en la voluntat del poble part de la configuració de diversos espais 
que properament vol remodelar. 

Atès que el primer projecte que s’emmarca en aquest procés de participació 
ciutadana –la remodelació de la Rambla de Nostra Senyora-, ja està actualment en curs. 

Atès que qualsevol procés de participació ciutadana demana la voluntat de la 
ciutadania i que els grups municipals són la representació directa de la voluntat que la 
ciutadania expressa en les eleccions. 
 

El grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
acordi: 

1.- Que els diversos grups municipals puguin fer un seguiment aprofundit 
d’aquest procés de participació ciutadana. 

2.- Que per fer-ho possible, els diversos grups municipals tinguin accés a les 
dades en brut de tot el procés endegat i dels que s’endeguin en el futur. 

3.- Que, quan els diversos grups municipals hagin analitzat aquestes dades i 
escoltat els plantejaments que proposi l’equip d’experts que treballa en el procés de 
participació ciutadana, es convoqui una reunió especial per exposar les propostes finals 
de cada grup municipal. 
 
En nom de CiU, defensa la moció Fernando García, que afirma que la moció s’enquadra 
en l’essència de la democràcia. El poble vota i dóna representació als grups polítics, de 
manera que uns han de governar i els altres exercir la vigilància i l’oposició, per tal que 
s’imposi la transparència. El govern municipal ha encetat encertadament un procés de 
participació ciutadana sobre la rambla de Nostra Senyora (n’hi hauria d’haver més en el 
futur), i CiU i els grups de l’oposició han de poder vigilar, tenint accés a totes les dades, 
estudiant-les i donant el seu parer. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena presentada pels grups Socialista (PSC-
ICV) i d’ERC: 
 

A la part dispositiva: 
Supressió del punt 2. 
Modificació del punt 3: Una vegada finalitzat el procés de participació ciutadana 

els diferents grups municipals es convocaran a una sessió informativa monogràfica amb 
l’objectiu de conèixer les diverses propostes presentades durant el procés de 
participació i validar així el projecte definitiu.   
 
Defensa l’esmena, en nom dels grups de l’equip de govern, Àngels Agramunt. S’ha de 
poder fer efectivament el seguiment del procés, i agraeix l’assistència a les recents 
jornades celebrades. El punt 2 de la moció s’ha de suprimir, perquè no hi ha dades en 
brut i els grups tenen accés a totes les dades, a l’avantprojecte i a les jornades. El punt 3 
s’ha de modificar, perquè no s’ha de confondre el rol del govern i el de l’oposició. Quan 
els tècnics hagin fet una valoració de les aportacions ciutadanes, tots els grups seran 
convidats a una reunió informativa. 
 
Josep Ramon, quant a l’esmena, admet que es faciliten dades, però és positiu que es 
reflecteixi en la moció. Accepta l’esmena referida al punt 3. 
 
Fernando García (CiU) aposta per la transparència, per la claredat i pel dret d’accés a 
totes les dades aportades pels ciutadans, per a poder decidir després correctament. 
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Dades en brut és equivalent a contingut de totes les propostes ciutadanes, i després és 
necessària una reunió per a parlar-ne i decidir posteriorment. 
 
Otger Amatller (CUP) aposta per mantenir el redactat del punt 2 de la moció, afegint-hi 
que seria com ja s’està fent fins ara. 
 
Àngels Agramunt (equip de govern) es considera ofesa per Fernando García i pensa que 
el regidor actua amb una certa mala fe, perquè ella sempre actua des de la claredat. Les 
dades en brut són les resultants de la jornada i de les aportacions dels ciutadans, i totes 
estan a disposició dels grups municipals. Tampoc no cal crear més comissions, sinó que 
en les ja existents es pot donar tota la informació i realitzar els debats adients. L’alcalde 
Marcel Esteve destaca que tothom està a favor de la participació, i la jornada de dissabte 
passat n’és un bon exemple. 
 
Fernando García (CiU) no es considera ofès ni que hagi ofès ningú, i rebutja que actuï 
amb mala fe. Cal ser clar i transparent, i no veu quin problema hi ha en declarar que 
totes les dades han d’estar a disposició dels grups municipals. CiU pot perdre en la 
votació de la moció i de l’esmena, però no perdrà en cap cas la seva dignitat. 
 
Sotmeses les esmenes a votació, són aprovades amb 15 vots a favor i 6 en contra (CiU). 
 
A la vista d’aquesta situació, CiU retira la seva moció, sense que per tant s’adopti 
finalment cap mena d’acord. 
 
 
XII. MOCIÓ IMPLICACIÓ CIUTADANA EN ASSUMPTES LOCALS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 
 Atès que és d’interès de tots els grups municipals que la ciutadania estigui 
puntualment informada de tot allò que significa la política local, i més, quan és la més 
propera al ciutadà. 
 Atès que mensualment se celebra el Ple Municipal, on s’hi tracten les qüestions 
que els diferents grups polítics entenen com a més importants per al municipi. 

Atès que la televisió local repeteix cada dia la seva programació vàries vegades, 
Atès que Ràdio Vilafranca ja fa un bon temps que retransmet els plens 

municipals en directe i que també emet el programa: “El Contrapunt” on, cada setmana 
un grup municipal diferent té l’opció de dir la seva opinió sobre els temes de la política 
municipal de la vila. 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
Acordi: 
  1.- Instar la direcció de Vilafranca TV a fer les accions necessàries per 
retransmetre en directe la celebració dels plens de l’Ajuntament. 
 2.- Instar la direcció de Vilafranca TV a fi que, setmanalment, es faci un 
programa similar al “Contrapunt” on cada grup municipal pugui expressar la seva 
opinió sobre els temes de la vila. 
 
Defensa la moció Pere Regull (CiU), tot dient que la participació exigeix una bona 
informació. Si la gent no està informada mai no s’implicarà ni participarà en els 
assumptes locals. Es demana la retransmissió dels plens per televisió i fer un programa 
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semblant al “Contrapunt”, en què cada setmana un grup municipal pugui donar el seu 
punt de vista. Regull lamenta l’actitud obstruccionista de l’equip de govern que 
contrasta amb la del seu grup, que ha votat a favor de tots els punts de l’ordre del dia i 
fins i tot ha callat algunes coses (per exemple, s’ha retirat un punt de l’ordre del dia 
perquè va ser CiU la que va advertir que sense garanties el cobrament d’un crèdit 
municipal corria perill). És bo que tothom es pugui expressar en el si del ple, i que la 
ciutdania pugui veure-ho i escoltar-ho. 
 
Tot seguit, es llegeix l’esmena següent dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 
 A la part dispositiva: 
 Supressió del punt 1. 
 Modificació del punt 2: Transmetre a la direcció de Vilafranca TV que estudiï la 
possibilitat que, setmanalment, es pugui fer una notícia de l’entrevista realitzada al 
programa “El Contrapunt”, on els diferents representants dels grups municipals 
expressen la seva opinió sobre els temes de la vila i que formaria part de l’informatiu 
diari. 
 
Defensa l’esmena Lourdes Sánchez, dient que el dret a la informació constitueix una 
preocupació màxima de l’equip de govern, de SERCOM i dels professionals de 
l’empresa municipal. El consell d’administració de SERCOM compta amb 
representació de tots els grups i d’entitats, i es va plantejar la qüestió a l’octubre de 
2003, decidint-se no retransmetre els plens (recursos econòmics, temps, afectació de la 
programació i de la publicitat, etc.). El ple es retransmet ja per la ràdio i per internet, i 
l’assumpte s’ha de valorar si cal en el si de SERCOM, sense caure en postures 
demagògiques. 
 
Otger Amatller (CUP) admet que pensant en una retransmissió aquesta té un cost, i els 
plens tenen una llarga durada. No obstant, potser els plens es podrien emetre per 
televisió (la visió enriqueix) i no per ràdio. D’altra banda, fer un programa setmanal de 
20 minuts, i algun debat, no ha de comportar cap mena de problema tècnic o de 
recursos. Josep Ramon (PP) s’adhereix a aquesta postura, i recorda que altres vegades 
s’han fet retransmissions televisives d’actes de llarga durada. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que Lourdes Sánchez no ha fet cap comentari sobre el punt 2 
de la moció i de l’esmena. El programa de ràdio el Contrapunt ja s’emet habitualment, i 
passar-lo per televisió no exigeix recursos rellevants (només una càmera). Potser es pot 
entendre el problema tècnic i econòmic de la retransmissió dels plens (tot i que per 
exemple a Vilanova es fa), però no en canvi de l’emissió d’un programa setmanal com 
el Contrapunt que doni l’oportunitat als grups d’expressar-se cada cinc setmanes. 
Acceptaria, amb un ànim de consens, retirar el punt 1 de la moció si s’acceptés el punt 
2. 
 
Se sotmeten a votació les esmenes, i s’aproven amb 13 vots a favor (grups Socialista –
PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en contra (grups de CiU, del PP i de la CUP). 
 
Quant a la moció, Pere Regull (CiU) lamenta la visió del govern municipal sobre la 
informació,  i també el tracte que rep l’oposició. La moció, amb l’esmena aprovada, es 
concretarà en passar una petita notícia de tant en tant, però ho accepta forçosament 
perquè més val això que res. Tanmateix, aquestes actituds obliguen després a convocar 
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rodes de premsa per fer arribar els missatges a la ciutadania. Els membres de l’equip de 
govern apareixen molts cops en els mitjans, i ell gairebé mai. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que els mitjans informatius municipals són objectius i 
informen efectivament. Hem d’intentar dialogar i arribar a acords, però si finalment no 
és possible tampoc no passa res. 
 
Otger Amatller (CUP) aposta per poder fer un programa de debat amb la participació 
dels grups municipals. 
 
Lourdes Sánchez (equip de govern) reitera que el consell d’administració de SERCOM 
és participatiu i executiu. En aquest marc es poden prendre les decisions adients, i 
afirma que l’accés als mitjans tothom el té garantit. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que sovint se li ha concedit només un minut per opinar 
sobre un assumpte important, i que no costaria res permetre que el seu grup (i també els 
altres) disposés de vint minuts un cop al mes. 
 
Se sotmet a votació la moció amb les esmenes aprovades, la qual és acceptada per 
unanimitat. 
 
El text finalment aprovat és el següent: 
 
 Atès que és d’interès de tots els grups municipals que la ciutadania estigui 
puntualment informada de tot allò que significa la política local, i més, quan és la més 
propera al ciutadà. 
 Atès que mensualment se celebra el Ple Municipal, on s’hi tracten les qüestions 
que els diferents grups polítics entenen com a més importants per al municipi. 

Atès que la televisió local repeteix cada dia la seva programació vàries vegades, 
Atès que Ràdio Vilafranca ja fa un bon temps que retransmet els plens 

municipals en directe i que també emet el programa: “El Contrapunt” on, cada 
setmana un grup municipal diferent té l’opció de dir la seva opinió sobre els temes de 
la política municipal de la vila. 
 

Per això s’acorda, 
 Transmetre a la direcció de Vilafranca TV que estudiï la possibilitat que, 
setmanalment, es pugui fer una notícia de l’entrevista realitzada al programa “El 
Contrapunt”, on els diferents representants dels grups municipals expressen la seva 
opinió sobre els temes de la vila i que formaria part de l’informatiu diari. 
 
 
XIII. MOCIÓ PAS LA GIRADA-POBLE NOU 
 
Es dóna lectura a la següent moció de CiU: 
 

Atès que les obres que corresponen al pas de l’AVE i al cobriment de la via han 
afectat el pas de vianants entre el barri de La Girada i el del Poble Nou. 

Atès que aquestes obres, des que es va suprimir el pas elevat que hi havia sobre 
la via, afecten especialment les persones que resideixen al barri de La Girada i que es 
desplacen a peu al Poble Nou –o a d’altres barris de la vila-. 
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Atès que, actualment, s’obliga a fer un tomb excessiu als vianants que vulguin 
accedir a La Girada o tornar-ne, en desviar-los fins el carrer del Comerç. 

Atès que aquesta desviació afecta especialment les persones d’edat avançada o 
que no estan en plenes facultats físiques. 

Atès que, a més, aquests allargament del trajecte provoca que bona part dels 
ciutadans intentin escurçar el camí, anant per la via destinada al pas de vehicles. amb el 
perill que això comporta, 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 

 
1.- Instar l’equip de govern que negociï amb el GIF o amb l’empresa 

adjudicatària que correspongui, per millorar l’accés dels vianants que vénen o van a La 
Girada i que aquesta millora signifiqui augmentar la seguretat i escurçar el trajecte.  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (grups de CiU i del PP), 13 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 1 abstenció (CUP). 
 
Defensa la moció Pere Regull (CiU). Si es va o es ve de la Girada el pas provisional de 
vianants exigeix fer molta volta, i hi ha gent gran o amb problemes físics que té 
dificultats. Hi ha ciutadans que tiren pel dret amb el consegüent perill, i la moció només 
demana que es negociï una solució més còmode i raonable. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que el seu grup ja va plantejar el problema en el si de la 
Comissió Informativa, i es va dir que s’estudiaria. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció. 
 
Josep Colomé (equip de govern) rebutja la moció, perquè fa referència a coses que ja 
s’estan fent, i oblida el problema d’altres ciutadans com els del Molí d’en Rovira. Es va 
demanar un informe i ja s’ha ampliat la zona per a vianants del carrer Comerç (davant 
del DARP), s’ha enderrocat la caseta que obstruia el pas a la plaça de Vilanova i s’ha 
millorat la senyalització. També s’actua al Molí d’en Rovira (acceleració de les obres 
per a poder reposar el pont). D’aquí a tres mesos es recuperarà el pas de Santa Digna, 
els veïns estan informats i, en qualsevol cas, no es prendrà cap mesura que comporti un 
perill per a la seguretat de les persones. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que ell en aquest moment només es referia al pas de la 
Girada, i en canvi Colomé ho barreja tot. La moció no comporta una crítica, sinó una 
demanda de negociaciació per tal de trobar una solució millor que no comporti perill. 
Ho hem d’estudiar nosaltres, sense sotmissions a tècnics d’altres Administracions o 
empreses. 
 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE LA VALL FOSCA 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

La Vall Fosca (Pallars Jussà) constitueix en l’actualitat un dels vestigis naturals 
més privilegiats del Pirineu català, donat que, fins el moment, encara no s’ha vist 
afectat pels processos d’urbanització i industrialització  de les grans ciutats. 
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No obstant això, recentment s’ha presentat un projecte per part de Vallfosca 
Interllacs SA, en un intent d’iniciar processos d’especulació urbanística que preveu 
creixements desmesurats com ha succeït a la Costa Brava, i que genera una pressió 
sobre l’entorn difícil de recuperar. 

Es posa de manifest una manca de planificació estratègica als Pirineus que 
aposti per un desenvolupament econòmic sostenible. Es propicia de nou, el monocultiu 
de segones i terceres residències (com a valor refugi) i el desenvolupament urbanístic 
massiu liderat des del centralisme de la gran capital. Aquest model de desenvolupament 
econòmic no genera riquesa, sinó que més aviat empobreix el territori i suposa una 
agressió mediambiental.  

El projecte de macrourbanització de la Vall Fosca, sota l’engany de millorar el 
desenvolupament de la comarca, amaga operacions d’especulació urbanística i de 
creixement desmesurat en relació al territori afectat, ja que amb aquest projecte la 
població actual de la Vall Fosca es multiplicaria per 10 (passant de 727 a 7400). 
Aquest fenomen denota com, una vegada més, el territori és tractat com a pura 
mercaderia. Igualment aquest tipus de promocions solen empobrir el territori i 
l’economia local ja que el comerç i serveis locals no poden competir en preus amb 
l’empresa promotora. 

Davant d’aquest fet no s’ha observat en la documentació del projecte ni en les 
empreses que intervenen en el mateix, cap estudi que valori els greus canvis 
socioeconòmics, comercials, urbanístics i culturals que es produirien en cas de portar-
se a terme aquesta operació. Tampoc consta en la documentació informativa cap 
referència als accessos a la macrourbanització i de com afecta a la xarxa viària 
existent. Costos que segurament haurà d’assumir l’administració pública en benefici de 
mans privades. 

Per tant, cal apostar per un desenvolupament econòmic i social dels Pirineus 
basat en el respecte i la potenciació dels seus valors naturals, ecològics, històrics i 
culturals. Així com apostar per la diversificació econòmica i no per un model basat en 
el monocultiu residencial. La fragilitat dels Pirineus és manifesta i cal evitar la 
penetració del capital financer immobiliari en territoris de gran riquesa ecològica. 

El nou govern tripartit de la Generalitat de Catalunya hauria d’actuar de 
manera decidida per frenar els processos d’agressió al territori català. 
 
Per a tot això, el grup municipal de la CUP, demana que el ple municipal aprovi els 
següent: 
- Demanar a la Generalitat de Catalunya la paralització immediata de les obres 
d’urbanització de Vallfosca Interllacs, a  la Vall Fosca. I prendre els mesures 
necessàries per al redreçament de la situació. 
- Instar al govern municipal de la Torre de Cabdella a la revisió urgent del seu 
planejament urbanístic per tal de poder evitar el desenvolupament desmesurat que 
aquest preveu al llarg de la vall. 
- Signar el manifest per un desenvolupament econòmic i social dels Pirineus i 
contra la Macrourbanització de la Vall Fosca. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups de la CUP, de CiU, d’ERC i del 
PP) i 10 abstencions (grup Socialista –PSC-ICV-). 
 
Otger Amatller (CUP) es remet als arguments de la moció i del manifest. Es planteja un 
creixement desproporcionat i inadmissible. Salvant les distàncies, cal recordar que al 
Penedès també tenim un territori que s’ha de conservar i que pot ser malmès per 
urbanitzacions i infraestructures. 
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Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, malgrat que no es refereixi a un asumpte 
local. No s’ha de donar suport als creixements desmesurats, tot i que caldria analitzar el 
cas concret i les raons del consentiment municipal. Seria necessari examinar quines 
alternatives de vida tenen els habitants de la vall. 
 
Joan Ríos (ERC) comparteix plenament les tesis del Manifest. Certament l’Ajuntament i 
una part dels veïns donen suport al projecte perquè desitgen una vida més digna, i 
caldria compensar-los rebutjant però un projecte com aquest. Joan Ríos dóna dades del 
projecte (habitatges, hotels, apartaments, camp de golf, accés a pistes d’esquí, etc.) 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció, i afirma que aquí també hauríem de ser més 
primmirats en la preservació del territori. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) anuncia l’abstenció del seu grup. Cal 
preservar els valors naturals i ambientals del Pirineu, no es pot comparar el Penedès 
amb el Pallars Jussà (despoblació, depressió econòmica, etc.) i, d’altra banda, el 
projecte no sembla tan greu com es diu (hotels i segones residències, 900 habitatges en 
20 anys i no creixement de la població permanent tant important). Entén que és agosarat 
pronunciar-nos des de Vilafranca sobre un projecte aprovat per l’Ajuntament interessat i 
per la Generalitat. No acaba d’apreciar el panorama apocalíptic presentat, i la zona ha 
de tenir un revulsiu que permeti la vida digna i que eviti la despoblació. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que el Manifest pretén solucionar les problemàtiques 
existents i fer una planificació estratègica, per la qual cosa no entén l’abstenció del grup 
Socialista (PSC-ICV). 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE PROGRAMARI LLIURE 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 
L’ús dels ordinadors i de les aplicacions informàtiques en l’àmbit municipal és cada dia 
més habitual i s’ha tornat imprescindible en la gestió municipal. 
 

Part de la inversió en aplicacions informàtiques que realitza l’Ajuntament de 
Vilafranca es fa en llicències de sistemes operatius, servidors i paquets d’ofimàtica 
realitzats amb codi propietari. Aquest fet, a més de crear dependència amb el fabricant, 
impossibilita als tècnics de l’Ajuntament la realització de millores i adequacions del 
programari a la realitat de les necessitats de l’Ajuntament de Vilafranca. 

També cal tenir present que normalment el programari propietari no respecta les 
llengües minoritzades.  

Considerem també que l’administració pública ha de vetllar per la seva 
independència i que l’ús del programari lliure fa possible que no s’estigui tant sotmès a 
les condicions del mercat. 

També, cal destacar que totes les millores realitzades al programari lliure no 
tenen restriccions i es poden compartir amb qualsevol altra administració, empresa, 
institució o organisme que les necessita. En el programari propietari aquestes millores 
no es poden fer o queden en mans de l’empresa creadora, que normalment es reserva els 
drets d’ús i de propietat intel·lectual i estableix en quines condicions les 
comercialitzarà. 
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Així doncs des de la CUP de Vilafranca creiem que el programari lliure ofereix 
molts avantatges respecte al programari propietari: 
- Està demostrat que l’ús de programari lliure suposa un estalvi en concepte 
d'adquisició de llicències d'ús, a més a més d'un estalvi anual en concepte 
d’actualització de llicències. 
- El programari lliure permet realitzar quantes modificacions, adaptacions i 
millores siguin necessàries dels aplicatius sense haver de recórrer a tercers. 
- El programari lliure pot utilitzar-se conjuntament amb el programari propietari. 
- El programari lliure no té cost de llicència, i en disposar del codi font de 
l’aplicació, es poden desenvolupar internament les modificacions necessàries. 
- Qualsevol persona o institució pot traduir i adaptar un programari lliure a 
qualsevol llengua, a diferència del programari de propietat, en que només l'empresa 
productora té els drets per realitzar la traducció. 
- Garanteix millor la seguretat de les dades que ha de custodiar l’administració 
pública ja que en qualsevol cas les aplicacions lliures es poden auditar i verificar. 
L’ús del programari lliure permet fomentar l’economia local amb projectes tecnològics. 
Contribuint a la formació de professionals en noves tecnologies i al desenvolupament 
local sota els propis plans estratègics. 
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1. PROMOURE la utilització de sistemes operatius i aplicacions lliures (navegadors, 

paquets ofimàtics, etc.) en els equips informàtics de l’Ajuntament substituint 
progressivament els sistemes operatius i aplicatius propietaris dels actuals equips. 

2. Destinar la part estalviada en la compra i manteniment de llicències durant l’any 
2006 a la compra d’ordinadors amb programari lliure per a les escoles i instituts 
públics de la Vila. 

3. Promoure l’ús del programari lliure entre els ciutadans/nes de Vilafranca. 
4. Prioritzar i recolzar les iniciatives públiques i privades, així com les entitats de la 

Vila, que apostin per l’us del programari lliure. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa que el sistema informàtic de l’Ajuntament hauria de 
tendir progressivament cap al programari lliure. És factible, i per exemple la Comunitat 
d’Extremadura ja s’hi ha acollit. A més, el programari lliure és compatible amb 
microsoft windows. Seria una política més democràtica que a més afavoriria l’ús del 
català. El Pacte del Tinell (acord dels tres partits que governen a la Generalitat) també 
fa aquesta aposta. 
 

Tot seguit, es llegeix la següent esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i 
d’ERC: 
 

A la part dispositiva: 
 Supressió del punt 1 i del punt 2 
 
En nom dels dos grups de l’equip de govern, defensa l’esmena Francisco Romero. 
Admet que el programari lliure té avantatges i que la Generalitat hi treballa. Tanmateix, 
ara per ara els programaris de la Generalitat són propietaris, i unilateralment no podem 
fer el canvi, ja que això impediria realitzar des de l’Ajuntament moltes funcions. Alguns 
serveis municipals ja han fet passos en aquesta línia, però no es poden assumir els punts 
1 i 2 de la moció unilateralment, perquè cal seguir per raons pràctiques la línia de la 
Generalitat, la qual ara per ara està lligada per un acord del govern anterior amb 
Microsoft. 
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Otger Amatller (CUP) insisteix en el fet que el programari lliure és compatible amb 
l’altre. Podria modificar-se el punt 1 de la moció dient que tot això es farà en la mesura 
que tècnicament i econòmicament sigui possible. 
 
Francisco Romero defensa l’esmena, dient que s’han de garantir els serveis ciutadans de 
gestió i tramitació, sens perjudici d’anar avançant en el programari lliure des del Servei 
de la Societat del Coneixement. 
 
També en nom de l’equip de govern, Patro Recober reafirma la voluntat d’avançar en el 
programari lliure, i des del Servei de Societat del Coneixement es fan activitats i cursos 
en aquest sentit. Ara mateix, quant al funcionament normal de l’Ajuntament, el 
problema és que si el programari lliure presenta algun problema difícilment trobarem 
professionals que puguin oferir les solucions necessàries. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a l’esmena, tenint en compte els problemes tècnics i 
econòmics que presenta la moció. Demana que es faci arribar als grups municipals un 
informe sobre els problemes que se susciten. 
 
Aureli Ruíz (CiU) rebutja l’esmena, perquè cal apostar pel programari lliure i donar 
exemple. Davant les dificultats, s’ha d’optar per la planificació i per l’adaptació 
progressiva. Amb l’esmena l’Ajuntament promouria el programari lliure cap a fora, 
però no s’aplicaria les recomanacions a si mateix. 
 
Francisco Romero proposa un canvi en el redactat del punt 1 de la moció, de manera 
que el text acabi amb l’expressió “de l’Ajuntament”, i suprimir el punt 2. També seria 
possible que un tècnic exposés la problemàtica en el si d’una Comissió Informativa. 
Otger Amatller accepta la proposta de Francisco Romero. 
 
Finalment, per unanimitat s’aprova el text següent: 
 

L’ús dels ordinadors i de les aplicacions informàtiques en l’àmbit municipal és 
cada dia més habitual i s’ha tornat imprescindible en la gestió municipal. 

Part de la inversió en aplicacions informàtiques que realitza l’Ajuntament de 
Vilafranca es fa en llicències de sistemes operatius, servidors i paquets d’ofimàtica 
realitzats amb codi propietari. Aquest fet, a més de crear dependència amb el fabricant, 
impossibilita als tècnics de l’Ajuntament la realització de millores i adequacions del 
programari a la realitat de les necessitats de l’Ajuntament de Vilafranca. 

També cal tenir present que normalment el programari propietari no respecta 
les llengües minoritzades.  

Considerem també que l’administració pública ha de vetllar per la seva 
independència i que l’ús del programari lliure fa possible que no s’estigui tant sotmès a 
les condicions del mercat. 

També, cal destacar que totes les millores realitzades al programari lliure no 
tenen restriccions i es poden compartir amb qualsevol altra administració, empresa, 
institució o organisme que les necessita. En el programari propietari aquestes millores 
no es poden fer o queden en mans de l’empresa creadora, que normalment es reserva 
els drets d’ús i de propietat intel·lectual i estableix en quines condicions les 
comercialitzarà. 

Així doncs creiem que el programari lliure ofereix molts avantatges respecte al 
programari propietari: 
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- Està demostrat que l’ús de programari lliure suposa un estalvi en concepte 
d'adquisició de llicències d'ús, a més a més d'un estalvi anual en concepte 
d’actualització de llicències. 
- El programari lliure permet realitzar quantes modificacions, adaptacions i 
millores siguin necessàries dels aplicatius sense haver de recórrer a tercers. 
- El programari lliure pot utilitzar-se conjuntament amb el programari 
propietari. 
- El programari lliure no té cost de llicència, i en disposar del codi font de 
l’aplicació, es poden desenvolupar internament les modificacions necessàries. 
- Qualsevol persona o institució pot traduir i adaptar un programari lliure a 
qualsevol llengua, a diferència del programari de propietat, en que només l'empresa 
productora té els drets per realitzar la traducció. 
- Garanteix millor la seguretat de les dades que ha de custodiar l’administració 
pública ja que en qualsevol cas les aplicacions lliures es poden auditar i verificar. 
- L’ús del programari lliure permet fomentar l’economia local amb projectes 
tecnològics. Contribuint a la formació de professionals en noves tecnologies i al 
desenvolupament local sota els propis plans estratègics. 
 

Atès això, S’ACORDA: 
1. PROMOURE la utilització de sistemes operatius i aplicacions lliures (navegadors, 

paquets ofimàtics, etc.) en els equips informàtics de l’Ajuntament. 
2. Promoure l’ús del programari lliure entre els ciutadans/nes de Vilafranca. 
3. Prioritzar i recolzar les iniciatives públiques i privades, així com les entitats de la 

Vila, que apostin per l’ús del programari lliure. 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE DESPESES D’ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES 
 
Se sotmet al ple la moció del grup del PP següent: 
 
 ATES que en el Pressupost per l’any 2.005  de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès està prevista una  partida pressupostaria  per atencions protocol·làries i 
representatives per import total de  45.725 € (Representació Àrea de Serves Interns 
1.818,00 €;  Representació Àrea de Benestar Social , 5.000 €;  Representació Àrea 
d’Acció Territorial , 5.000 € ; Organs de Govern – Comunicació i Participació 
Ciutadana - , 30.271€ ; Representació Àrea  de Via Pública , 1.818 € ; i Representació 
Àrea de Desenvolupament  Econòmic  i Promoció , 1.818 €).   
 ATES que des de l’Equip de Govern s’ha justificat l’increment d’aquesta partida 
pressupostaria respecte del pressupost per l’any 2.004 en l’augment  en el nombre de 
visites  efectuades  a la nostra vila per  Consellers i alts caps dels diferents 
Departaments  de la Generalitat  de Catalunya , així com d’altres Administracions , i la 
necessitat de donar-los les atencions necessàries per facilitar l’ obtenció de 
subvencions i ajuts d’aquestes Administracions. 
 ATES que si bé l’import d’aquesta partida pressupostaria de  45.725 €, en 
comparació amb el total   de la despesa prevista en el Pressupost  per l’any 2.005, 
31.522.091,45 €,  és molt petita, les despeses que cobreix  (dinars , regals etc. )  
exigeixen que hi hagi la màxima cura i transparència en la seva realització. 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular de Vilafranca del Penedès demana que el 
Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès acordi   : 
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 - Instar  l’Equip de Govern  perquè  cada mes faci   una relació de les despeses 
realitzades a càrrec de la partida pressupostaria   2261   d’atencions  protocol·làries i 
representatives  del Pressupost per l’any 2.005 de l’Ajuntament  de Vilafranca del 
Penedès , indicant la causa que la motiva, el seu import,  així com còpia de les factures 
i rebuts que  genera , donant una còpia  a cada un dels portaveus dels Grups 
Municipals  presents al consistori vilafranqui. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada  amb 8 vots a favor (PP, CiU i CUP) i 13 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Josep Ramon (PP) defensa la moció tot reclamant la màxima transparència en la gestió 
de les despeses de protocol, mitjançant la informació periòdica als grups municipals. 
 
Otger Amatller (CUP) i Pere Regull (CiU) donen suport a la moció. 
 
Francisco Romero (grups de l’equip de govern), després de dir que el codi de la partida 
pressupostària esmentada en la moció no és correcte, rebutja aquesta moció al·legant 
que el govern municipal és transparent. En qualsevol moment es poden controlar 
aquestes i les altres despeses on line (via intranet) o demanar un llistat quan convingui. 
Romero justifica el vot contrari a la moció invocant que aquesta és innecessària, i 
sembla plantejar una flaire de sospita sense fonament. 
 
Josep Ramon (PP) contesta que no existeix cap sospita, i aquesta pot despertar-la la 
negativa a donar suport a la moció. Via intranet no es pot apreciar el contingut de les 
factures, ni les causes que motiven la despesa. 
 
L’alcalde Marcel Estve intervé per dir que no hi ha res que s’hagi d’amagar i que es pot 
donar tota la informació que calgui. Finalment, a preguntes d’Otger Amatller, Francisco 
Romero afirma que les factures estan sempre a disposició dels membres de la 
corporació. 
 
 
XVII. MOCIÓ SOBRE DESPESES DE VIATGES 
 
Es presenta al ple la moció del grup del PP següent: 
 
 ATÈS   que el municipi de Vilafranca del Penedès  està agermanat  amb   
poblacions com Bühl , Puerto Cabezas , Melzo, Novo Mesto i Tichla .  

ATÈS  que  l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  col·labora  de forma 
regular  amb  municipis com Chefchaouen i León. 

ATÉS que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès participa en diverses 
associacions de municipis com Xarxa de Ciutats Saludables, ACEVIN i RECEVIN, i 
col·labora de forma regular amb altres ajuntaments europeus en el marc de programes 
subvencionats per la Unió Europea.    

ATÈS   que aquests  agermanaments  i col·laboracions regulars amb altres 
municipis i associacions abans esmentades    comporta la realització periòdica de    
viatges  amb la despesa  que això  suposa   . 

ATÈS  que és necessari defugir de la imatge que aquest viatges  són turisme 
pagat a costa del erari municipal, i l’única manera de fer-ho és donant una màxima 
informació sobre  aquest viatges (  els motius  i els resultats  del mateixos , les persones 
que hi participen , així com las despeses que generen ). 
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 El Grup Municipal del Partit Popular de Vilafranca del Penedès demana que  
pel Ple s’acordi : 
  - Instar l’Equip de Govern perquè cada mes faci  una relació de viatges 
realitzats a costa  de l’ erari municipal pels  membres de l’Equip de Govern i pel  
personal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ,  especificant  el motiu , resultats, 
persones que el van realitzar i les despeses que va generar (amb còpia de les factures i 
rebuts ) de cada un dels viatges , lliurant una còpia de la relació a cada un dels 
portaveus dels grups municipals  representats en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada  amb 8 vots a favor (PP, CiU i CUP) i 13 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que aquesta moció aposta per la mateixa línia de 
transparència de la moció anterior de l’ordre del dia. Cal poder controlar els viatges que 
es fan i la seva utilitat per al municipi. 
 
Otger Amatller (CUP) recolza la moció, i diu que el llistat seria útil perquè aquestes 
despeses no s’engloben dins d’una única partida del pressupost municipal. 
 
Pere Regull (CiU) dóna també suport a la moció, perquè les dades són dífícils de trobar 
i cal ser transparents. 
 
Ramon Xena (ERC i equip de govern) manifesta que ell no viatja gaire, i que també han 
participat en diferents sortides representants dels grups de l’oposició. No es pot donar la 
sensació que es viatja molt, i sempre les justificacions estan a disposició dels regidors. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) afirma que la 
informació està disponible via intranet, i que es poden demanar llistats quan convingui. 
També fa esment de la incorrecció puntual de la moció, perquè Vilafranca no està 
agermanada ni té cap lligam amb Tichla, i fa temps que no hi ha relacions amb 
Chefchaouen. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que seria preferible disposar d’informes sobre les 
causes dels viatges i els seus resultats, i Ramon Xena contesta que la transparència 
existeix i que hi ha eines suficients per a fiscalitzar a l’abast de l’oposició. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, finalment, fa una crida a no frivolitzar en aquestes matèries. 
Les despeses no són innecessàries, es porten a terme en qualsevol organització i a 
l’Ajuntament de Vilafranca són moderades. El seguiment permanent es pot portar a 
terme perfectament, i si cal alguna informació addicional puntual es pot demanar i la 
demanda serà atesa. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
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a) Fernando García (CiU) pregunta si els terrenys per a la construcció d’una nova escola 
a la Girada per al 2006 ja han estat cedits o no a la Generalitat, i recorda que l’equip de 
govern havia manifestat que ja ho havia fet. Contesta Lourdes Sánchez que a l’any 1995 
es va fer una cessió de terrenys per a un institut, i que ara se’n farà una de nova que 
abasti els terrenys necessaris per a un institut i per a un CEIP, cosa que és possible a 
partir de la modificació del Pla parcial de la Girada 2 que s’ha aprovat en la sessió 
plenària d’avui. 
 
b) Fernando García (CiU) comenta que en un barri els comerciants i certes persones han 
vist ja la nova figura del guàrdia de barri, però pregunta perquè el guàrdia no ha estat 
presentat a associacions, comerciants, etc., a efectes de coneixement mutu. El regidor de 
Policia Xavier Lecegui contesta que la posada en marxa de la figura és molt recent i 
s’ha fet la presentació a l’associació de veïns, i que properament la presentació 
s’estendrà a altres col·lectius, com els de comerciants. 
 
c) Fernando García (CiU) demana dia i hora a la regidora Àngels Agramunt per tal que 
li mostri els documents relatius al procés de participació ciutadana sobre la remodelació 
de la rambla de Nostra Senyora. Àngels Agramunt contesta que ara mateix la 
documentació la té l’empresa que dirigeix el procés, però que en pocs dies ella la tindrà, 
i llavors convindrà una cita amb Fernando García per fer-lo coneixedor del seu 
contingut. 
 
d) Fernando García (CiU) fa referència a la sensibilitat de la societat per assumptes com 
els recents danys patits pel barri barceloní del Carmel amb motiu d’unes obres del 
metro. Pregunta si es disposa de garanties per escrit en el sentit que les vivendes 
properes a la zona de les obres del tren d’alta velocitat a Vilafranca no patiran 
vibracions, molèsties o danys arran d’aquestes obres. Josep Colomé contesta que 
aquestes garanties per escrit no existeixen aquí ni enlloc, i que l’Ajuntament disposa 
d’un enginyer que sobre aquest assumpte només ha rebut tres visites, el contingut de les 
quals pot ser comentat per ell mateix. L’alcalde Marcel Esteve afirma que és un deure 
dels regidors (de tots) no crear falsos alarmismes, i que no es pot insinuar que els veïns 
estan exposats a patir tota mena de perills. 
 
e) Otger Amatller (CUP) pregunta quan rebrà resposta sobre les tres preguntes per escrit 
que va presentar durant el darrer ple de gener (hores extres, carta arqueològica i 
exposició sobre Vilafranca en marxa). Contesta Josep Colomé que les preguntes van ser 
registrades el 19 de gener, i que la resposta es produirà dins del termini legal d’un mes. 
 
f) Otger Amatller (CUP) fa una referència al fet que una persona desconeguda ha deixat 
a la seva bústia una revista sobre la “España Real”, amb referències a la monarquia 
espanyola. Malgrat que respecta la llibertat d’expressió, ell es mostra contrari a la 
monarquia, i recorda que algunes publicacions diferents han estat prohibides. 
Preventivament, el regidor del PP Josep Ramon es manifesta aliè a aquesta tramesa. 
 
g) Josep Ramon (PP) afirma que es va demanar que l’Ajuntament intentés que la zona 
del PERI del centre vila es pogués acollir al règim d’ajuts de la nova Llei de barris de la 
Generalitat, i pregunta si s’ha fet la gestió i amb quin resultat. Contesta Josep Colomé 
que la petició es va formular i no ha estat atesa, tal com era de preveure tenint en 
compte que hi ha barris de Catalunya amb situacions de degradació que aquí per sort no 
es produeixen. De tota manera, es reiterarà la petició en futur exercicis, i es mirarà 
d’entrar en altres línies d’ajut. 
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h) Àssen Cámara (CiU) recorda que la percepció de totes les assistències acordades per 
part dels regidors i regidores requereix l’assistència a un mínim de 10 plens i de 10 
comissions informatives, per la qual cosa prega que se celebri com a mínim una sessió 
de les comissions (també de la de Benestar Social) cada mes.  
 
i) Pere Regull (CiU) esmenta un recent canvi en el règim d’estacionament en la zona del 
carrer Comerç (prop de bodegues Torres). Un grup de treballadors que acostumava a 
estacionar a l’indret va ser multat un dilluns, sense tenir coneixement del canvi, perquè 
l’avís es va col·locar el divendres anterior (després d’acabar la jornada laboral). Prega 
que en casos com aquests es faci una campanya informativa prèvia. Contesta Xavier 
Lecegui que normalment es fan els avisos adients, i que s’informarà de la qüestió 
concreta. 
 
j) Aureli Ruíz (CiU) fa referència al ple darrer sobre les hores extres del personal, amb 
discrepàncies entre l’equip de govern i CiU sobre el nombre d’hores realitzades. Ara 
s’ha contestat una pregunta per escrit de CiU, i la resposta detalla les hores realitzades 
entre gener i novembre de 2004, per la qual cosa pregunta si en el mes de desembre no 
es va fer cap hora extra. Francisco Romero contesta que es contrastaran les dades, que 
en el mes de desembre sí que es van fer hores i que el sistema informàtic no aporta 
dades fins que no han estat introduïdes a la nòmima. Probablement, en el moment 
d’emetre’s la relació les dades de desembre no havien estat encara introduïdes. 
 
k) Aureli Ruíz (CiU) recorda que fa un any i mig que es va aprovar el projecte de 
connexió de l’avinguda de la Pelegrina amb l’antiga carretera de Barcelona. Les obres 
estan adjudicades des de fa un any, però no han començat encara, i s’interessa per les 
causes del retard o si s’ha desestimat l’execució del projecte. Josep Colomé contesta 
que per l’existència de la riera hi va haver algun problema amb l’Agència de l’Aigua, 
que es pot facilitar la informació detallada per escrit i que s’espera que les obres 
comencin abans de l’estiu proper. 
 
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 
 
 


