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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 11/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de desembre de 2005 
Horari: de 20,02 a 23,47 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba   
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Emília Torres i Miralles 
- Joan Ríos i Rallé 
 
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 15 de 
novembre de 2005, i és aprovada per assentiment.  
 
I. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ NETEJA VIÀRIA 
 
El text del dictamen és el següent: 
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Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 18 d’octubre de 2005, va aprovar 
l'expedient administratiu per a la contractació, mitjançant procediment obert en la modalitat de 
concurs, de la gestió indirecta per concessió administrativa del servei municipal de neteja de la 
via pública de Vilafranca del Penedès. 
 Atès que la competència per a la contractació de l'objecte del contracte correspon al 
ple municipal, d'acord amb l'article 22.1, n), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local, tenint en compte la seva quantia i la seva durada. 
 Atès que examinades les dues proposicions presentades, per part de les empreses 
“Urbaser, S.A.” i “Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.” la mesa de contractació ha 
puntuat les proposicions d’acord amb els criteris que preveu la clàusula 1 j) del plec de 
clàusules administratives, i ha formulat una proposta d’adjudicació del contracte a favor 
d’URBASER, S.A., la qual proposta s’accepta, s' 
 
 ACORDA: 

1. Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte administratiu de gestió indirecta, 
per concessió administrativa, del servei públic municipal de neteja de la via pública de 
Vilafranca del Penedès a URBASER, S.A., pel preu total anual (IVA inclòs) de 872.834,47 
euros. La durada del contracte serà de quatre anys, amb possibilitat de diferents pròrrogues 
anuals amb un total màxim (inclòs el període inicial) de vuit anys. 
 2. Imputar la despesa, la qual s’aprova, amb càrrec a la partida 5.44202.22700 del 
pressupost municipal. 
 3.  El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars, i pel plec de 
prescripcions tècniques, que formen part de l'expedient de contractació, i se subjectarà també a 
la proposició presentada per la persona adjudicatària. 
 4. La garantia, equivalent al 4% de l’import anual de l’adjudicació, s’instrumentarà 
mitjançant la retenció del primer o primers pagaments  mensuals que tinguin lloc. Es requereix 
l’empresa adjudicatària per tal que formalitzi el contracte mitjançant el document 
administratiu corresponent dins del període màxim de trenta dies. 
 5. Trametre una còpia certificada del contracte administratiu i un extracte de 
l’expedient al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb allò que 
disposa l’article 57 de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 6. Publicar un anunci en el Butlletí Oficial de la província pel qual es doni compte 
d’aquesta adjudicació, i notificar aquest acord a les dues empreses que han pres part en el 
concurs. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat  amb 18 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta darrera al 
grup de la CUP. 
 
En nom de l’equip de govern, Anna Girona recorda que en el ple d’octubre, i tenint en compte 
la propera finalització de la concessió actual, es va aprovar la convocatòria de concurs i també 
els plecs de clàusules i de prescripcions. Es proposa adjudicar el contracte a URBASER per 
quatre anys amb possibilitat de pròrrogues posteriors anuals, acceptant així la proposta de la 
mesa de contractació, la qual va puntuar les dues ofertes presentades a la vista dels criteris de 
valoració previstos en el plec. Anna Girona remarca que amb aquest nou contracte el servei de 
neteja de la via pública es reforçarà (es dobla el servei al centre, més freqüència de neteja als 
barris i als llocs afectats per l’oci nocturn, tres neteges especials i a fons al centre, etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que les condicions exigides i els criteris de valoració tenen 
aspectes positius. No obstant, la CUP aposta per no externalitzar serveis, sinó per autogestionar-
los (prestació directa per part de l’Ajuntament), amb la qual cosa es tindria més control i es 
garantirien als treballadors unes condicions laborals dignes. Recorda el cas de la vaga del servei 
d’escombraries que vàrem patir fa un temps, i posa l’Empresa Municipal d’Aigües com exemple 
de bona gestió des de l’Ajuntament. Per tot això, la CUP s’abstindrà en la votació. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, ja que malgrat que l’oferta de “Fomento” era una 
mica més econòmica, en conjunt la puntuació d’Urbaser ha estat superior (més mitjans i 
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qualitat). Caldrà vigilar estretament, des de Via Pública i si cal també des de la Policia 
Comunitària, el compliment acurat per part de l’empresa de les condicions exigides. 
 
Fernando García (CiU) destaca que l’augment de la freqüència del servei no comporta que 
aquest es presti bé. A parer seu, el funcionament del servei de neteja de vegades és desastrós. 
Ara s’aprova un augment important de la despesa i cal fer un seguiment molt acurat de la gestió 
del servei. Via Pública té mitjans, i si no els té els hauria de tenir, per fer aquest seguiment 
rigorós. Recorda García que durant uns dies d’agost, quan Ramon Xena va ser alcalde 
accidental, va ordenar una neteja especialment aprofundida del centre. Fernando García demana 
que se li faciliti per escrit informació de l’estructura del servei de Via Pública per al control, i 
una memòria indicativa de les vegades en què URBASER ha estat advertida per deficiències del 
servei. Finalment, Fernando García insisteix en el fet que CiU exigirà al govern municipal que 
faci el seguiment adient per garantir que el servei es presta correctament. 
 
Anna Girona contesta que el Servei de Via Pública fa el seguiment de la tasca de les empreses 
concessionàries, per a la qual cosa disposa d’inspectors. Fa uns dos anys es va obrir un 
expedient a Urbaser per deficiències, però la situació es va reconduir i el servei ha millorat. La 
neteja feta a l’agost ja estava acordada pel govern municipal, i accepta que s’haurà de fer un 
control acurat del compliment de les condicions del contracte, per tal de garantir la qualitat del 
servei. Quant a la intervenció d’Otger Amatller, afirma que és preferible la gestió per concessió, 
com fan tots els municipis, ja que per a prestar-lo directament serien necessaris molts recursos i 
inversions; és simptomàtic en aquest sentit que només dues empreses s’hagin presentat al 
concurs. 
 
Fernando García (CiU) reclama una memòria de treball, ja que a parer seu no és cert que el 
servei hagi millorat, i Josep Ramon demana que se li faciliti una còpia del pla de control de 
qualitat presentat per Urbaser al concurs (l’alcalde afirma que lliurarà aquest pla de control de 
qualitat). 
 
 
II. PLA ESPECIAL INFRAESTRUCTURES DEL FERROCARRIL  
 
Es proposa al ple que aprovi el dictamen següent: 
 
 Presentat per DOPEC Enginyeria i Arquitectura el Pla especial d’infraestructures del 
ferrocarril de Vilafranca del Penedès amb la finalitat de definir les característiques i mesures 
necessàries per tal de garantir la integració urbana de la infraestructura ferroviària, al seu pas 
pel centre de la Vila, afavorint la connectivitat dels barris, potenciant la centralitat de la zona 
amb cobertura, minimitzant l’impacte del traçat en les zones on la cobertura no sigui possible i 
redefinint les vores urbanes que el delimiten, a més d’establir els carrers que poden travessar el 
traçat soterrat, i determinar les rasants finals en funció del projecte ferroviari, el sistema 
d’intercanvi modal de transport i els serveis vinculats. 

Aprovat inicialment aquest per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de 
desembre de 2004 i sotmès al tràmit d’informació pública amb publicació dels preceptius 
anuncis en el Butlletí Oficial de la província núm. 11 del dia 13 de gener de 2005 i en el diari la 
Vanguardia del dia 5 del mateix mes de gener, no es van formular al·legacions ni reclamacions. 

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
als efectes de l’article 85 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 
10/2004, de 24 de desembre, que reprodueix el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

Atès que, segons resulta de l’informe tècnic de data 23 de setembre passat, es 
consideren introduïdes les esmenes prescrites en el text refós aportat, prescripcions necessàries 
per l’acompliment de l’objectiu de generar un document directriu i vertebrador del planejament 
adjacent. 

Atesa la previsió continguda en l’article 79.1 del referit text legal, respecte a les 
competències dels ajuntaments per a l’aprovació definitiva dels Plans especials urbanístics, 
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 S’ACORDA: 
Aprovar definitivament el Pla especial d’infraestructures del ferrocarril, de Vilafranca 

del Penedès, i disposar la publicació de la present resolució als efectes de fermesa en via 
administrativa. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 6 abstencions (grups de CiU i de la CUP). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que es tracta d’un pla director amb la finalitat 
d’establir els carrers que travessaran el cobriment de la via, i les alineacions i rasants. És un pla 
necessari per poder endagar urbanitzacions del voltant, com per exemple el passeig de Rafael 
Soler. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que el pla ve donat pel pas del tren de gran velocitat per dins la 
vila. Hi ha aspectes positius (cobriment, connexió de diferents barris, etc.) i altres negatius com 
l’alt cost econòmic fruit de la deficient negociació del conveni amb l’Estat. A més, caldrà veure 
qui paga les mesures de seguretat del pas del tren. Malgrat que la idea del pla especial és 
positiva, la CUP s’abstindrà perquè no vol donar suport a un procés negatiu com és el del tren 
de gran velocitat, la base de muntatge, etc. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, ja que permetrà la connexió dels barris. Pregunta 
qui pagarà l’aparcament previst davant l’antiga factoria Cinzano, i posa en relleu alguns dubtes 
que el pla planteja, com la possibilitat d’un canvi pel que fa a l’estació que el PP no comparteix. 
 
Pere Regull (CiU) no vol fer referència a tot el procés, sinó al pla concret que es planteja. 
Malgrat la connexió entre barris, el pla suggereix alguns dubtes com els esmentats pel PP, i a 
més el procés seguit no és clar. Tractant-se d’una qüestió tècnica, i per tal de facilitar-ne 
l’estudi, l’aprovació inicial l’hagués hagut de portar a terme el ple i no la Junta de Govern. 
Regull creu efectivament que els assumptes urbanístics complexos els hauria de tractar el ple ja 
inicialment, de forma que el nivell d’informació i les possibilitats de participació dels grups i 
dels ciutadans serien més elevats. És cert que en aquest cas concret CiU va demanar el pla fa 
uns mesos i li va ser facilitat, però quan assumpte passa pel ple inicialment té més ressò, i la 
informació dels grups i dels ciutadans és més àmplia i hi ha en la pràctica més possibilitats reals 
de formular suggeriments. 
 
Josep Colomé (equip de govern) reitera que es tracta d’un pla director, necessari perquè quan 
per exemple es dibuixi el passeig de Rafael Soler caldrà conèixer les rasants. Sobre el conveni 
per al cobriment del ferrocarril, les aportacions econòmiques estan fixades en el conveni aprovat 
pel ple, i ell no creu que l’Ajuntament hagi de pagar res més, tret que demani expressament 
millores no previstes. És important que el tren passi per dins la vila, i que les obres finalitzin 
correctament. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el conveni preveu que el cost de les mesures de seguretat del 
pas del tren les ha de pagar l’Ajuntament, i que el suposat compromís de l’ADIF o del Ministeri 
de fer-se’n càrrec no es troba oficialitzat de cap manera.  
 
L’alcalde Marcel Esteve nega que el conveni prevegi el pagament del cost de les mesures de 
seguretat per l’Ajuntament. El pla va ser aprovat incialment fa un any i va ser comentat i sotmès 
a informació pública, per la qual cosa hi ha hagut possibilitat de formular al·legacions. És la llei 
la que estableix que l’aprovació definitiva dels plans derivats correspon al ple, però en canvi 
l’aprovació inicial correspon a l’alcalde (que la té delegada en la Junta de Govern), sens 
perjudici que s’hagin de cercar altres mecanismes o espais de diàleg. 
 
 
III. PLA ESPECIAL VIARI 
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El text del dictamen és el següent: 
 

Presentat per DOPEC Enginyeria i Arquitectura el Pla especial viari dels Polígons 
d’actuació urbanística núms. 5a, 5b i 6, (PAU-5a c/. Manuel Barba i Roca, PAU-5b terciari 
avinguda de Barcelona i PAU-6 antiga Cinzano), amb la finalitat d’establir les rasants i 
continuïtats dels carrers d’acord amb el projecte ferroviari, així com definir les obres 
d’urbanització bàsiques a les que es refereix l’article 58.3.b de la Llei 2/2002, d’urbanisme. El 
Pla presentat s’ajusta especialment a l’article 205,4 del POUM, amb l’establiment de les 
alineacions i rasants definitives d’acord amb el projecte ferroviari, així com el serveis 
vinculats, i la seva tramitació es formula de forma simultània amb el Pla especial 
d’infraestructures ferroviàries. 

Aprovat inicialment aquest per la Junta de Govern Local en sessió de data 20 de 
desembre de 2004 i sotmès al tràmit d’informació pública amb publicació dels preceptius 
anuncis en el Butlletí Oficial de la província núm. 11 del dia 13 de gener de 2005 i en el diari la 
Vanguardia del dia 5 del mateix mes de gener, es va formular un plec d’al·legacions subscrit 
pels propietaris  afectats pel PAU-5b (finques recaients a l’avinguda de Barcelona, núms. 105 a 
111). 

Bàsicament els aspectes al·legats es refereixen: a) definició d’accessos a les seves 
finques, b) excessiva amplària de la vorera amb proposta de reduir-la fins la seva equiparació 
amb la del costat confrontant i c) etapes previstes d’execució. Aspectes tots ells que s’han 
d’emmarcar en el context de gestió i execució de planejament, mentre que el Pla viari que 
tractem s’ha d’entendre com a document coordinador dels PAU-5a, 5b i 6 on les dades a 
garantir siguin fonamentalment les rasants, alineacions i directrius dels carrers, sempre 
prenent com a base les previsions del Pla d’ordenació urbanística municipal vigent, 
especialment pel que fa a alineacions, i no contemplant-se en el Pla especial cap projecte 
d’urbanització sinó una proposta que garanteixi la viabilitat del conjunt d’actuacions; així el 
pla d’etapes no obliga al PAU-5b a l’execució immediata del planejament; aquest planejament 
comportarà la redacció i tramitació reglamentària dels instruments de gestió i 
desenvolupament adients per al sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació 
bàsica d’acord amb la legislació urbanística vigent. 

Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
als efectes de l’article 85 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, modificada per la Llei 
10/2004, de 24 de desembre, que reprodueix el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
Atesa la previsió continguda en l’article 79.1 del referit text legal, respecte a les 

competències dels ajuntaments per a l’aprovació definitiva dels Plans especials urbanístics, 
S’ACORDA: 

Aprovar definitivament el Pla especial viari dels Polígons d’actuació urbanística núms. 
5a, 5b i 6, (PAU-5a c/. Manuel Barba i Roca, PAU-5b terciari avinguda de Barcelona i PAU-6 
antiga Cinzano), i disposar la publicació de la present resolució als efectes de fermesa en via 
administrativa. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor i 5 abstencions, corresponents aquestes al 
grup de CiU. 
 
Josep Colomé explica que el dictamen té relació amb l’anterior de l’ordre del dia. Es fixen 
directrius, alineacions i rasants respecte dels carrers afectats pels tres polígons que el dictamen 
esmenta. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ POUM POUS D’EN ROSELL 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
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Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 29 de novembre de 2004, 
va aprovar inicialment el Pla de millora urbana corresponent al polígon d’actuació urbanística 
(sector de millora) núm. 2 del POUM (Pous d’en Rosell), d’ús industrial i situat junt a la 
carretera de Sant Martí Sarroca, presentat per Albert Ferret Juvé i per Magí Casulleras 
Canela. 

Atès que sotmès el Pla a informació pública, no s’han presentat al·legacions ni 
reclamacions. Tanmateix, la comissió territorial d’urbanisme, en el seu informe preceptiu, ha 
formulat un seguit de consideracions, i ha entès que l’assoliment dels objectius previstos en el 
Pla requereix la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Atès que Albert Ferret i Magí Casulleras han presentat una proposta de modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, la qual afecta fonamentalment a l’àmbit del 
polígon d’actuació urbanística núm. 2, l’ordenació integral del qual es portarà a terme 
mitjançant l’esmentada modificació, i sense que existeixi necessitat de formular posteriorment 
cap mena de planejament derivat. 

Atès l’informe favorable dels serveis municipals incorporats a l’expedient, i tenint en 
compte que la modificació pretesa s’estima correcta i s’ajusta a les previsions del Pla de 
millora urbana que havia estat ja objecte d’aprovació inicial. 
 

Atès que la modificació puntual presentada s’ajusta a la legalitat vigent, i de 
conformitat amb allò regulat en els articles 71, 83 i 94 de la Llei d’urbanisme, S’ACORDA: 

1. Aprovar inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, que afecta fonamentalment l’àmbit del PAU núm. 2, denominat Pous d’en Rosell, 
junt a la carretera de Sant Martí Sarroca, tal com ha estat presentada per Albert Ferret i Magí 
Casulleras. 

2. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, i d’instal·lació o 
ampliació d’activitats i usos, en tot l’àmbit del PAU. Es publicarà aquest acord de suspensió en 
forma legal. 

3. Sotmetre a informació pública la modificació puntual, pel termini d’un mes, 
mitjançant edictes que es publicaran en el BOP, en el DOGC i en un diari de gran divulgació. 
L’aprovació provisional del Pla correspon legalment al ple municipal, i s’entendrà realitzada 
tàcitament en el cas que no es presentin reclamacions o al·legacions, i la definitiva  a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Quant als informes que legalment s’han de 
sol·licitar, i tenint en compte que la modificació coincideix amb el contingut del Pla de millora 
urbana que va ser objecte de tramitació, es conservaran en la mesura del possible tots aquells 
que ja van ser emesos arran del Pla de millora, sense necessitat de reproduccions 
innecessàries.  

4. Deixar sense efecte la tramitació del Pla de millora urbana corresponent al mateix 
polígon, aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el 29 de novembre de 2004. 
 
El dictamen anterior ha estat aprovat amb 18 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé remarca que ja s’havia aprovat inicialment el Pla de 
millora urbana, però pel fet d’alterar-se un vial la Comissió d’Urbanisme ha demanat que la 
iniciativa es tramiti com a modificació puntual del POUM. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció. Hi ha aspectes positius (millora de l’accés a la 
zona esportiva, millora de la riera, etc.). No obstant, l’aprovació comporta un cert creixement 
industrial cap a la zona de la carretera de Sant Martí que és preocupant, fins i tot des del punt de 
vista paisatgístic (vistes des de Sant Pau). 
 
 
V. PLA ESTRATÈGIC DE JOVENTUT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
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Atès que ha estat elaborat el PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ JUVENIL A 

VILAFRANCA 2006-2010, el text del qual consta incorporat a l’expedient administratiu, amb la 
finalitat d’impulsar des del municipi polítiques integrals de joventut. 

Atès que l’Ordre PRE/24/2005, de 17 de febrer, va aprovar les bases per a la concessió 
de subvencions per a projectes per a joves que els ajuntaments i altres ens elaborin en el marc 
del Pla nacional de joventut de Catalunya. 

Atès que l’Ordre preveu que per accedir a les subvencions regulades cal presentar, en 
cada mandat municipal, el pla local de joventut que ha d’aprovar el ple municipal. 

Atès que les mesures i iniciatives previstes en el Pla estratègic es consideren adients i 
positives, s’ 
 

ACORDA:  Aprovar el Pla estratègic de promoció juvenil a Vilafranca 2006-2010, el 
qual tindrà la consideració formal de pla local de joventut. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de l’equip de govern Francisco Romero explicita que la nova normativa sobre 
subvencions en matèria juvenil obliga a tenir aprovat un pla de joventut, i cal considerar adient 
que el ple s’hi pugui pronunciar. Destaca que a través del Pla Vila Jove des de fa uns deu anys 
el municipi porta a terme polítiques sistemàtiques de joventut. Ara s’ha revisat el pla que té un 
horitzó temporal de deu anys, i ha tingut lloc una àmplia participació ciutadana i dels sectors 
afectats (enquestes, entrevistes, grups de discussió, jornades, etc.). Es parteix d’una anàlisi de la 
realitat juvenil i, a partir d’aquí, es formula el pla estratègic, el qual afronta les grans qüestions 
de l’autonomia (habitatge, treball, etc.), de la ciutadania i de l’experimentació i creativitat. 
 
Otger Amatller (CUP) opina que l’anàlisi realitzada és àmplia i positiva. D’altra banda, el Pla és 
complet i fa front a les diverses matèries necessàries; es tracta d’un pla ambiciós, però després 
haurem de veure si s’aplica. Caldrà esmerçar-hi recursos, no només els propis dels serveis de 
joventut, sinó també d’altres serveis (habitatge, borsa de treball, etc.). Aprofita Amatller la seva 
intervenció per donar suport a l’anunciada rehabilitació de Cal Berger per encabir-hi activitats 
juvenils. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport també al Pla, i demana que s’hi destinin recursos, procedents 
quan calgui de serveis aliens a joventut (habitatge, etc.). 
 
Àssen Cámara (CiU) destaca que s’ha fet una bona feina. De tota manera, CiU ho vol estudiar 
encara més bé, i fer-hi si escau alguna aportació per millorar les estratègies dissenyades. 
 
VI. CONVENI LLARS D’INFANTS 
 
Es proposa el dictamen següent: 
 

La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat estableix en el 
seu article 1 que les llars d’infants de la Generalitat i les de les administracions locals 
constitueixen la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya i que el Govern, en 
coordinació i col·laboració amb els ajuntaments, ha d’impulsar el desenvolupament de la dita 
xarxa amb la finalitat d’assegurar una oferta suficient per a la població menor de tres anys que 
sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori de Catalunya. 

Atès l’Acord Marc de col·laboració signat entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i les entitat Municipalistes, Federació de Municipis de Catalunya i 
Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al finançament de la creació de places 
públiques de llars d’infants i per al seu sosteniment, amb l’objectiu d’impulsar la creació de 
30.000 noves places públiques. 

Atès que l’ajuntament de Vilafranca del Penedès segons conveni subscrit amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, en data 18 de juliol de 2005, ha creat 
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una llar d’infants de la qual és titular i que te una capacitat màxima de 6 unitats que suposen, 
amb una distribució equilibrada per trams d’edat, 82 llocs escolars, amb efectes acadèmics i 
administratius des  de l’1 de setembre de 2005. 
 Atès que segons el Mapa de llar d’infants de Catalunya pel període 2004-2008” a 
l‘ajuntament de Vilafranca del Penedès li correspondria crear 120 noves places. 

Atès que la Junta de Govern Local en sessió de data 28 de novembre de 2005 va 
acordar el que seguidament es detalla: 

1.Adherir-nos  a  l’Acord Marc de col·laboració signat entre el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i les entitat Municipalistes, Federació de Municipis 
de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al finançament de la 
creació de places públiques de llars d’infants i per al seu sosteniment, amb l’objectiu 
d’impulsar la creació de 30.000 noves places públiques. 

2. Comprometren’s   a crear les restant 38 places per arribar a les places previstes per 
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès segons al “Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-
2008” abans de la fi del curs 2008/2009. 

3. Sotmetre el present acord a la ratificació del Ple Municipal. 
 

Vist l’exposat anteriorment, 
S’ACORDA: 
Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2005, en el 

sentit de:  
Adherir-nos  a  l’Acord Marc de col·laboració signat entre el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya i les entitat Municipalistes, Federació de Municipis de 
Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques, per al finançament de la creació 
de places públiques de llars d’infants i per al seu sosteniment, amb l’objectiu d’impulsar la 
creació de 30.000 noves places públiques. 

Comprometren’s   a crear les restant 38 places per arribar a les places previstes per 
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès segons al “Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-
2008” abans de la fi del curs 2008/2009. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Lourdes Sánchez (regidora d’Educació) defensa la necessitat d’adherir-se al conveni, pel qual es 
pretén crear i mantenir a Catalunya 30.000 noves places públiques de llars d’infants. A 
Vilafranca dins del període considerat en corresponen 120, però ja n’hem creat 82, de forma que 
només en falten 38, les quals es crearan abans d’acabar el curs 2008/2009. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport al dictamen. Cal treballar per crear més places, i en faran 
falta més de les 38 esmentades. 
 
Josep Ramon (PP) també destaca que potser seran necessàries més places, tenint en compte la 
taxa de natalitat, la immigració, etc. 
 
Àssen Cámara (CiU) dóna suport al dictamen, i afirma que cal fer un estudi que estableixi 
etapes, necessitats per barris, etc. 
 
La regidora Lourdes Sánchez manifesta que s’aniran creant noves places d’acord amb la 
demanda existent. Vilafranca és possiblement el municipi de les seves dimensions amb més 
places públiques de llars, i es continuarà treballant en aquesta línia. En els darrers temps les 
places han crescut més en percentatge que la població, i la realitat actual és que existeixen 
encara places de llars vacants i aptes per ser assignades en qualsevol moment. 
 
 
VII. CESSIÓ TERRENYS CENTRES EDUCATIUS 
 
El text del dictamen és el següent:  
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Atès que el Ple Municipal, en sessió de data 17 de maig de 2005, va acordar cedir 

gratuïtament a la Generalitat de Catalunya, per a la construcció i posada en funcionament d’un 
institut d’educació secundària, el domini de la finca de propietat municipal, qualificada com a 
bé de naturalesa patrimonial i de superfície 7.413,06 m2, que és la descrita com a finca matriu 
en l’apartat dispositiu 5 de l’acord plenari esmentat, després de la segregació practicada de 
conformitat amb l’apartat dispositiu  4 del mateix acord. La finca cedida per a institut 
d’educació secundària té la qualificació urbanística d’equipaments col·lectius (s’admeten 
indistintament usos administratius, educatius i docents, sanitaris, assistencials, socioculturals, 
recreatius, geriàtrics i d’aparcaments), i limita, entrant per l’avinguda d’Europa, a la dreta 
amb la finca segregada d’acord amb l’apartat 4 de l’acord plenari indicat; a l’esquerra amb la 
carretera de Moja; al fons amb futur vial paral·lel a la via del ferrocarril i al davant o front 
amb l’avinguda d’Europa.  

Atès que malgrat que encara no s’ha formalitzat en document públic la cessió,  la finca 
cedida per a institut d’educació secundària segons l’acord plenari de 17 de maig de 2005 
apareix identificada com a resta, després de la segregació practicada, en l’escriptura pública 
de segregacions i agrupacions atorgada el dia 25 de novembre de 2005 davant del notari 
Francisco Javier Ferreres Ortí (núm. 2.391 de protocol) 

Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat  ha comunicat a l’Ajuntament 
que no pot acceptar aquesta cessió en els termes formulats, atès que en la finca hi ha elements 
que representen servituds, i la cessió s’ha de realitzar lliure de cap tipus de servitud. 

Atès que per tal d’adequar la cessió als requeriments de la Generalitat de Catalunya, 
cal separar de la finca esmentada anteriorment un total de 567,53 m2, que corresponen al 
terreny per on discorren unes canonades de gas, la titularitat de la qual superfície la 
mantindria l’Ajuntament, quedant un terreny lliure de servituds de 6.845,53 m2 de superfície 
que seria l’objecte de la cessió, el qual limita amb l’aviguda d’Europa, amb futur vial paral·lel 
a la via del ferrocarril, amb vial lateral a la carretera de Moja i amb la finca segregada 
resultant de l’apartat 4 de l’acord plenari de 17 de maig de 2005. 

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Modificar l’acord plenari de 17 de maig de 2005, en els termes següents: 
a) Es modifica l’apartat dispositiu 5 de l’acord, restant redactat així: Segregar de la 

finca matriu resultant de l’apartat dispositiu 3 d’aquest acord, després de la segregació 
practicada d’acord amb l’apartat 4, una superfície de 6.845,53 m2, amb la qualificació 
urbanística d’equipaments col·lectius (s’admeten indistintament usos administratius, educatius i 
docents, sanitaris i assistencials, socioculturals, recreatius, geriàtrics i d’aparcaments); limita 
la superfície segregada, entrant per l’avinguda d’Europa, a la dreta amb la superfície 
segregada d’acord amb l’apartat 4 anterior; a l’esquerra amb vial paral·lel a la Carretera de 
Moja; al fons amb futur vial paral·lel a la via del ferrocarril i al davant o front amb l’avinguda 
d’Europa. 

La finca matriu resultant de l’apartat dispositiu 3, després de les segregacions 
practicades conforme a l’apartat 4 i a aquest mateix apartat 5, tindrà una superfície de 567,53 
m2, la seva propietat serà de l’Ajuntament i podrà agrupar-se amb la finca o finques destinades 
a vialitat de la mateixa zona. 

b) Es modifica l’apartat dispositiu 7 de l’acord, en el sentit que la cessió gratuïta a la 
Generalitat, per a la construcció i posada en funcionament d’un institut d’educació secundària, 
es refereix a la finca de 6.845,53 m2 descrita com a segregada en l’apartat 5. 

c) Se suprimeix la referència de l’apartat dispositiu 9 a la constitució d’un dret de 
superfície, i es faculta l’alcalde per a la signatura dels documents públics i privats de 
segregació, agrupació i cessió gratuïta necessaris per a l’execució dels acords anteriors. 
 2. La resta de l’acord plenari de 17 de maig de 2005 es manté inalterat. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora d’Educació Lourdes Sánchez afirma que fem referència al terreny cedit per al nou 
Institut. La Generalitat vol que el terreny no tingui càrregues, i per aquest motiu s’exclou de la 
cessió acordada una franja de terreny afectada per una servitud de serveis. 
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VIII. ORDENANCES FICALS 2006 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Havent estat aprovat inicialment el dia 18 d’octubre de 2005 l’expedient sobre les 
modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics per 
a l’exercici econòmic de 2006, de conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 261 d’1 de novembre de 2005 i en el diari El Punt del dia 27 
d’octubre de 2005. 

Atès que durant el període d’exposició pública s’ha presentat una esmena formulada 
pels Serveis d’Hisenda d’aquest ajuntament, en que demana el següent: 

ÚNIC: Que en l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions es 
modifiqui el coeficient de la quota tributària, passant del 25% al 10%, fixant una quota mínima 
per revisions periòdiques de 600,00 €. 

La Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats 
existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, al preveure la realització de revisions periòdiques en 
les diferents activitats econòmiques que s’exerceixen en el municipi de Vilafranca del Penedès, 
en ares de la verificació de la seva adequació als principis establerts en la Llei d’Intervenció 
Integral, 
 

S’ACORDA: 
PRIMER: Estimar l’al·legació presentada relativa a l’ordenança fiscal núm. 2, 

reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, en el sentit de modificar la tributació regulada en 
l’article 6è., punt 4t., paràgraf 5è., fixant el coeficient de tributació en el 10% de la quota, així 
com fixar una quota mínima per revisions periòdiques de 600,00 €,  segons el següent redactat: 

“Pels casos de revisió de la llicència municipal l'import de la taxa - regulat al Títol III 
Capítol I i II de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en 
les activitats i instal·lacions- serà el 10% del que resulti de les normes de càlcul anteriorment 
expressades respecte d’aquelles variables de càlcul que no han patit cap variació llevat de les 
pròpies de millora medi ambiental. Sense perjudici de l’anteriorment esmentat, i en els casos de 
que l’expedient d’avaluació medi ambiental incorpori una regularització de noves instal·lacions 
o modificació substancial de les existents (variacions de potència instal·lada o superfície afecta, 
directa o indirectament, a l’activitat, per sobre del 20% del que consti que hagi tingut tràmit 
municipal de legalització), el càlcul corresponent a aquest tipus d’expedient serà: a l’import 
abans esmentat ponderat pel coeficient del 10%, s’haurà d’afegir l’import, sense cap reducció, 
de les variables de Kw i superfície afectats per la regularització o legalització de modificacions. 
En qualsevol cas la quota mínima a satisfer per les revisions periòdiques de la llicència 
municipal serà de 600,00 €.” 

SEGON: Aprovar definitivament l’expedient de modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals i preus públics per a l’exercici econòmic de 2006, disposant 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que disposa l’article 
17.4 de RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 17 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de 
CiU), 1 en contra (PP) i 1 abstenció (CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero afirma que, respecte de l’aprovació inicial, es planteja 
una modificació consistent en reduir la tributació de les empreses que compleixen la legislació 
ambiental i porten a terme les avaluacions i les revisions periòdiques previstes per la llei. No és 
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lògic que tributin com si es tractés d’una nova instal·lació o d’una modificació substancial de 
l’activitat. 
 
Otger Amatler (CiU) recorda que es va abstenir en l’aprovació inicial de les Ordenances fiscals, 
i mantindrà el mateix vot per coherència. 
 
Josep Ramon (PP)  anuncia el seu vot contrari, tal com va fer respecte del conjunt de les 
Ordenances. 
 
Aureli Ruíz (CiU) afirma que CiU es va abstenir quant a les Ordenances en general. No obstant, 
dóna suport a aquest punt en concret, per tal tractar fiscalment millor les empreses respectuoses 
amb la llei. 
 
 
IX. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 11 d’Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i majors 
ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
Partida 
4.46003.13100 ADOL Relacions europees – sous  11.000,00 
1.12101.15104 Endarreriments segons conveni                112.000,00 
4.46003.16000 ADOL Relacions europees – seg.soc.    5.000,00 
5.43202.61100 Adeqüació i ampliació de voreres            100.000,00 228.000,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS     228.000,00 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
5.22201.12102 Nocturns – Policia Local    5.000,00 
5.22201.15100 Treballs extraord. personal Policia Local 15.000,00 
1.31101.16000 Seguretat social empresa        34.000,00    
5.43205.21004 Manteniment i conserv.- Parcs i Jardins    6.936,45                             
5.22201.21400 Reparació vehicles Policia Local   3.200,00 
1.12101.22400 Assegurances                  4.000,00  
1.12101.22401 Indemnitzacions franquícies   3.000,00 
1.12101.22604 Despeses notarials i de registre   6.000,00 
2.45103.22608 Trasllat Museu                60.000,00      
1.12101.23001 Dietes i trasllats personal laboral i funcion.      3.500,00 
5.43202.61101 Adeq., reasfaltat i senyalitz. via pública            60.000,00 200.636,45 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR. I SUPLEM. CRÈDIT   428.636,45 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
5.43205.22605 Material tècnic – Parcs i Jardins  1.782,00 
5.43205.22711 Contractes serveis.- Parcs i jardins        5.154,45   6.936,45 
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 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA      6.936,45 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
282.00 Impost s/ construccions, instal. i obres                 405.700,00 
480.10 Particulars: ciutats del vi       16.000,00 421.700,00 

TOTAL BAIXES I MAJORS INGRESSOS    428.636,45 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. . 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 6 abstencions (grups de CiU i de la CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero fa un resum de la proposta: endarreriments procedents 
de la valoració de llocs de treball, aplicació del conveni col·lectiu i ajustaments d’algunes 
partides, com per exemple les tasques de trasllat del Museu. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la proposta, ja que són beneficioses les dotacions per ampliació 
de voreres, trasllat del Museu i reasfaltat de carrers. Posa èmfasi en el fet que la realitat ha 
demostrat que quan el PP va defensar la supressió de la taxa per llicències urbanístiques tenia 
raó, perquè per l’impost sobre construccions i obres s’han recaptat més de 700.000 euros per 
damunt de les previsions. 
 
Aureli Ruíz (CiU) fa pública l’abstenció del seu grup. Malgrat algun aspecte positiu (reasfaltat 
de carrers, etc.) la modificació tracta d’ultimar l’aplicació d’uns acords sobre condicions de 
treball que van merèixer l’abstenció de CiU. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero, quant als majors ingressos per l’impost sobre obres, 
manifesta que s’ha de tenir en compte la pèrdua de més de 400.000 euros en matèria d’IAE, la 
qual cosa ha donat lloc a la presentació de reclamacions a l’Administració de l’Estat. 
 
 
X. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2006 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

1er.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2.006, 
integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç 
i Turisme, Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme Autònom Administratiu Torras 
i Bages, Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPARSL), Societat Serveis de 
Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal   15.190.678,09  
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis 12.669.537,01 
Cap. 3 Despeses financeres        737.925,63 
Cap. 4 Transferències corrents    3.291.141,07 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals    8.513.125,98  
Cap. 7 Transferències de capital     400.000,00 
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Cap. 8 Actius financers              606,00 
Cap. 9 Passius financers              1.949.232,00 
           TOTAL DESPESES             42.752.246,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes   12.408.007,82  
Cap. 2 Impostos indirectes   1.700.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos             12.350.075,31 
Cap. 4 Transferències corrents   8.973.834,21 
Cap. 5 Ingressos patrimonials                 532.304,27 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals   2.310.128,72 
Cap. 7 Transferències de capital  2.849.743,86 
Cap. 8 Actius financers                                       18,00 
Cap. 9 Passius financers   1.628.127,81 
TOTAL INGRESSOS             42.752.246,00 
 
PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal             13.008.879,08 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis 8.274.216,59 
Cap. 3 Despeses financeres     633.180,47 
Cap. 4 Transferències corrents   5.205.221,14 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals    5.987.334,72 
Cap. 7 Transferències de capital    860.742,00 
Cap. 8 Actius financers            606,00 
Cap. 9 Passius financers   1.714.721,22 
           TOTAL DESPESES             35.684.901,22 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes              12.408.007,82 
Cap. 2 Impostos indirectes   1.700.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos   6.740.308,37 
Cap. 4 Transferències corrents   8.685.592,21 
Cap. 5 Ingressos patrimonials     289.165,43 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions   1.878.128,72 
Cap. 7 Transferències de capital  2.662.073,86 
Cap. 8 Actius financers                                       18,00 
Cap. 9 Passius financers   1.321.600,81 
           TOTAL INGRESSOS              35.684.901,22 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
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1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal        303.420,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis     615.060,00 
Cap. 4 Transferències corrents                     21.903,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals                               327.670,00 
           TOTAL DESPESES   1.268.053,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos      19.724,00 
Cap. 4 Transferències corrents    886.119,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials           34.540,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital     327.670,00  
 
           TOTAL INGRESSOS   1.268.053,00 
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal                   174.817,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis     366.654,00 
Cap. 4 Transferències corrents                      5.261,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals        42.457,00 
           TOTAL DESPESES                 589.189,00 
 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos   232.703,00 
Cap. 4 Transferències corrents   313.744,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials       2.000,00 
 
Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital    40.742,00 
           TOTAL INGRESSOS              589.189,00  
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal     55.015,60 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis 110.500,00 
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Cap. 3 Despeses financeres         240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals    220.000,00 
Cap. 9 Passius financers                        12,00 
           TOTAL DESPESES       385.767,60 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos               23.400,00 
Cap. 4 Transferències corrents             142.349,60 
Cap. 5 Ingressos patrimonials                        6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital  220.000,00 
Cap. 9 Passius financers                        12,00 
           TOTAL INGRESSOS               385.767,60 
 
 
PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis   6.851,00 
Cap. 4 Transferències corrents   41.294,00 
           TOTAL DESPESES   48.145,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents   48.139,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials                        6,00 
           TOTAL INGRESSOS               48.145,00 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal              140.000,00 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis   22.095,00 
             TOTAL DESPESES                       162.095,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents   162.095,00 
             TOTAL INGRESSOS   162.095,00 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
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1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal   591.804,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis 175.700,00 
 
Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals                    60.000,00 
           TOTAL DESPESES   827.504,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos   307.904,00 
Cap. 4 Transferències corrents   458.800,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials                     800,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital               60.000,00 
 
TOTAL INGRESSOS    827.504,00 
 
 
PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal   777.985,41 
Cap. 2 Despeses en béns corrents de serveis  3.023.199,42 
Cap. 3 Despeses financeres                87.850,16 
Cap. 4 Transferències corrents                23.832,53 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals                      1.071.852,26 
           TOTAL DESPESES         4.984.719,78 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos      4.953.799,94 
Cap. 5 Ingressos patrimonials           30.919,84 
             TOTAL INGRESSOS      4.984.719,78 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, S.L. 
 
ESTAT DE DESPESES 
 
Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal   138.757,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis   75.261,00 
Cap. 3 Despeses financeres     16.655,00 
 
Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals    803.812,00 
Cap. 9 Passius financers   234.499,00 
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           TOTAL DESPESES            1.268.984,00 
 
ESTAT D’INGRESSOS 
 
Operacions corrents 
Cap. 3   Taxes i altres ingressos    72.236,00 
Cap. 4  Transferències corrents   283.366,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials   174.867,00 
 
2)  Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals    432.000,00 
Cap. 9 Passius financers   306.515,00 

  TOTAL INGRESSOS            1.268.984,00  
 
DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
 
6.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme            293.844,00    
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages                48.139,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       123.173,60 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          879.119,00 
3.43101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SMHVP, S.L.                                         60.000,00 
4.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                          440.000,00 
5.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                         162.095,00  
2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                      100.000,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          260.000,00 
6.75101.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. de Turisme    40.742,00 
4.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                             60.000,00  

2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal 
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre "Cal Bolet" 
i Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat redactades per la 
Intervenció Municipal. 
 3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents 
places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i 
complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de 
gener del 2.006, en els termes resultants de la relació incorporada a l’expedient del Pressupost.  

4art.- Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electius de la 
Corporació, amb efectes d’1 de gener de 2006 s’aplicaran les quantitats vigents l’any 2005 
incrementades en un 3,3% i, respecte de les subvencions a favor dels grups municipals, la seva 
quantia serà l’establerta també pel mateix període amb un increment però del 3,3%.   

5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el 
Pressupost si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC), 6 
en contra (grups de CiU i de la CUP) i 1 abstenció (grup del PP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero, en nom de l’equip de govern municipal, destaca que el 
pressupost consolidat se situa prop dels 43 milions d’euros, i el de l’entitat en uns 35,7 milions. 
El pressupost de l’entitat creix respecte del de 2005 en un 13%, i les inversions s’incrementen 
un 7%. 
 
Els increments notables de certes partides denoten quines són les prioritats del govern municipal 
format pels grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC. Es fa una aposta clara pel benestar social 
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(atenció a la gent gran dependent, ajuts familiars, habitatge, ajuts a entitats que treballen en el 
camp social, increment del personal dedicat a l’atenció, nou centre educatiu fora del pressupost, 
etc.). També es posa èmfasi en la seguretat ciutadana, mitjançant la creació de set noves places a 
la Policia Local, i en la millora de la via pública (millora notable de la neteja, recollida selectiva 
de residus, inspecció, reasfaltat de carrers, adequació del carrer de la Palma, ampliació del servei 
de microbús, etc.). 
 
Romero fa una referència explícita a noves inversions com els aparcaments de les Clotes i del 
del costat del nou centre sociosanitari, espai d’activitats polivalents i ampliació, rehabilitació de 
Cal Berger, Museu, Cal Bolet, Esports, etc., i a altres procedents d’anys anteriors com el passeig 
de Rafael Soler, els nous carrils bici, la plaça Milà i Fontanals, la rambla de Nostra Senyora, la 
plaça dels Segadors, habitatge per a la gent gran, habitatge protegit al Molí d’en Rovira, etc. 
Finalment, Romero destaca el pla de participació ciutadana i fa una explicació general de 
l’apartat d’ingressos. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a les esmenes presentades pel grup de la CUP, amb el redactat 
següent: 
 
1.- 22602. Publicitat i propaganda any 2005 34.000 i l’any 2006 45.000 augmenta un 32%. 
Deixar-ho com l’any passat en 34.000€ i estalviem 11.000€. Es pot rebaixar més si es vol. 
 
2. -22608. Pla per la gent gran. Augmenta un 20%, però només 
dona per comprar un regal pels avis que van a la festa de la gent gran. S’ha d’augmentar 
considerablement 
 
 3.-22608. Suport a alumnes amb necessitats educatives especials. Augmenta, però tenint en 
compte que amb les dades de novembre de 2005 tenim 469 alumnes amb aquesta denominació, 
els toca 19,38€. No crec que es pugui denominar Suport. Augmentar considerablement. 
 
4.- 22608. Oficina Municipal d’Escolarització. Amb el pressupost de 12.000€ només es pot 
pagar un auxiliar. És necessari aportar a aquesta partida tècnics i mitjans per a que pugui 
funcionar correctament. Calculem que com a mínim necessitem uns 50.000€.  
 
5.- 48900 Aportacions a grups municipals 91.785,10. Si reduïm aquesta aportació un 20% 
podem estalviar 18.357,02. També es podria reduir els sous dels regidors un altra 20%. 
 
6.- 61102. Supressió barreres arquitectòniques. Respecte l’any passat augmenta un 2,95. Amb 
tots els problemes que tenim de barreres arquitectòniques, aquesta partida és del tot insuficient. 
 
7.- 62601. Desenvolupament/renovació web municipal. 50.000€. Si no és absolutament 
imprescindible, de moment podem prescindir d’aquesta despesa i estalviem 50.000€ 
 
8.- Destinar una partida oberta pel casal d’avis 
 
9.- Partida per ajuts socials a escoles públiques (beques excursions, beques menjadors, beques 
activitats extraescolars) 
 
10.- Augmentar la partida per lloguers per joves i així poder obrir les condicions per rebre ajuts. 
 
11.- Compra de pisos del centre que estiguin buits. 
 
12-.- Augment de les partides d’ajut a ciutadans amb necessitats econòmiques.  
 
13.-  Partida per contractar tècnics que ens ajudin per a que els propers pressupostos puguin ser 
participatius. A través del conveni amb UAB? 
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14.- Partida d’ajuts per a la instal·lació d’ascensors a les vivendes on visquin ciutadans amb 
minusvalies. 
 
15.- Partides per a vetlladors a les escoles on hi hagin nens amb minusvalies. 
 
16.- Partida per a adequar les escoles als principis d’accessibilitat. 
 
17.- Deixar les partides de clar contingut social obertes. 
 
18.- Espais de petit format: Partida per a l’adequació o realització d’un espai (com a mínim) de 
petit format en condicions i bona acústica per actuacions d’arts escèniques (musicals, teatre, 
dansa, etc.). Actualment, Vilafranca té una gran mancança en aquest sentit i les entitats troben a 
faltar aquests espais per portar a terme les seves propostes. 
 
19.-  Cursos de català: Ampliació de la partida per als cursos de català d’alt i baix nivell. En els 
cursos de baix nivell hi ha molta demanda, si augmentem la partida i els recursos facilitarem 
l’aprenentatge de la nostra llengua als nouvinguts. En els cursos d’alt nivell d’enguany, s’ha 
donat el cas que la gent que s’ha apuntat a aquests cursos de català (pagant) no han pogut fer les 
classes presencials, sinó que aquestes han sigut semipresencials, ja que no hi havia suficients 
alumnes per cobrir les hores del professor. Al nostre parer, l’ajuntament hauria de cobrir el que 
falta per tal de realitzar les classes de manera presencial. 
 
20.- Material (equip de so, equip de llum): Partida per l’adquisició d’equip de llum i de so 
mòbils per actuacions a l’aire lliure per les entitats. Actualment, l’ajuntament no en disposa, i 
cada vegada s’han de llogar (el que suposa una despesa important per les entitats que volen fer 
actes al carrer). 
 
21.- Escola de música: Partida per la realització d’un estudi o projecte per fer una nova escola 
de música amb condicions a Vilafranca. Veure la viabilitat d’un projecte d’aquestes 
característiques, amb el qual solucionaríem el problema amb les instal·lacions de l’actual escola 
de música i guanyaríem un espai, l’Ateneu. 
 
22.- Formació en instruments tradicionals. Partida per a la formació en instruments tradicionals 
a preus populars. Actualment els preus són molt elevats (en aules privades hi ha cursos més 
econòmics!!), i a sobre les condicions són nefastes, Volem, a part dels cursos de 2 o 3 mesos 
que fan molt de tant en tant, cursos bàsics d’un any de durada a preus d’escola pública real. 
 
23.- Calima: Augment en la partida del Calima, per tal que aquest s’allargui més que dues 
setmanes, o bé realitzar més propostes d’actes festius durant l’estiu fora del Calima. 
 
24.- Fomentar grups musicals: Partida per fomentar els grups musicals de la comarca. Propostes: 
recuperar el Rockacció ,edició de CDs amb grups d’aquí, etc. 
 
25.- Partida important destinada a començar l’execució de la xarxa de carril bici que marca el 
pla de mobilitat. Aquesta partida no només ha de preveure temes de senyalització (una de les 
fases indicades en el pla de mobilitat), sinó que ha de preveure l’execució d’obres per adequar 
una quantitat important de carrers, on s’introdueixin els carrils bicis (canvis de paviment, 
separacions de calçada ... el que seria una segona fase bastant més important). El Patro es va 
comprometre a la darrera reunió del Consell de Medi Ambient a tenir enllestida abans d’acabar 
l’any (2005) la senyalització de tota la xarxa ciclable de carrers,  cosa que no s’ha començat.  
 
26.-  Partida destinada a millorar de forma notable el funcionament de la regidoria de medi 
ambient. La regidoria s’hauria d’ampliar a més tècnics, que puguin assumir el volum de feina.  
 
27.-  S’ha de destinar una partida molt important a l’execució de la majoria de punts indicats en 
el pla d‘acció ambiental. Aquest és un pla totalment abandonat on la majoria d’accions 
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indicades ni tan sols s’han començat a executar. Hi haurien d’haver dues partides, una destinada 
a revisar actualitzar el pla, i una altre destinada a començar el major nombre d’accions indicades 
en el propi pla revisat. 
 
28.- Incloure una partida per iniciar les obres d’una de les ampliacions d’equipaments, previstes 
en l’agenda del Pla General. Els equipaments, que ja estaven   col·lapsats, ara ja estan en crisis, 
alguns dels equipaments que marcava el pla general per ser ampliats eren 
ampliació del cementiri  
ampliació de la biblioteca torres i bages 
ampliació de l’hospital 
ampliació de la zona esportiva 
 
29.-  Partida residus. Ara s’ha implantat la recollida porta a porta (PaP) del cartró als comerços 
però només a alguns carrers de la vila. Caldria fer-ho extensiu a tots els establiments de la vila i 
no només pel cartró sinó també per la fracció orgànica. Com a mínim i com a urgència, cal 
iniciar la recollida porta a porta als comerços (a tots) de les fraccions del paper i cartró i 
orgànica. Posteriorment es podrien recollir també els envasos comercials. 

Podria haver-hi una partida per a una mini-deixalleria (poc espai, només per a alguns 
residus, no per tots) o una deixalleria mòbil que pogués circular pels diferents barris.  
Pensem que demanar el porta comercial de dues fraccions a no poder ser tres i una millora i 
ampliació del servei de la deixalleria apropada als barris serien dues coses imprescindibles per a 
poder dir que l’any que ve avançarem cap a algun costat o altre en aquest tema. 
 
30.-  Partida per Habitatge: 

Augmentar els ajuts als pisos de lloguer. Caldria augmentar aquest ajut i també ampliar 
els sectors de la població que poden accedir a aquests ajuts, mares solteres, famílies amb 
condicions econòmiques molt precàries, etc. Els ajuts donats són molts papers per pocs diners. 

Que l’Ajuntament compri pisos per a oferir-los com a habitatges de lloguer per joves o a 
altres persones amb dificultat, pagant una quantitat raonable cada mes. Actualment sols 
existeixen 2 o 3 habitatges (per joves). 
 
Otger Amatller (CUP) explica les esmenes presentades, consistents en 30 propostes de les  50 
plantejades inicialment. Destaca el treball fet per la CUP, i demana un esforç més gran en la 
presentació per part de l’equip de govern del pressupost per tal de facilitar-ne l’estudi; en aquest 
sentit, manifesta que lamentablement en alguns casos els títols de les partides no defineixin prou 
bé la naturalesa de la despesa realment prevista. 
 
Otger Amatller resumeix l’abast d’algunes de les seves esmenes. Demana més esforç en 
educació (oficina d’escolarització que assumeixi les funcions d’escolarització que triga tant en 
executar la Generalitat, més ajuts a les escoles públiques per a menjador, excursions, etc., 
incidència en la millor accessibilitat de les escoles, etc.). També Amatller demana una atenció 
més gran a l’habitatge assequible (compra de pisos buits, borsa d’habitatge, ajuts al lloguer –
sense una excessiva burocràcia i demanda de múltiples documents- i a la instal·lació 
d’ascensors, lloguer assequible per a joves i altres col·lectius com mares solteres, etc.). 
Igualment, reclama més recursos per als Serveis Socials, ja que ara mateix estan saturats i hi ha 
llistes d’espera, en cultura (més espais per activitats de petit format, equips de llum i so per 
entitats, escola de música i potenciació dels instruments tradicionals) i en medi ambient (més 
recursos humans tècnics, activació del pla de mobilitat, pla d’acció ambiental, millora de la 
recollida de residus, etc.). Amatller considera que algunes partides podrien reduir-se (publicitat, 
propaganda, renovació de la pàgina web, sous dels regidors, aportacions als grups municipals, 
etc.). 
 
Encetant el debat sobre les esmenes de la CUP, Josep Ramon (PP) afirma que el llistat 
d’esmenes és molt ampli. Algunes no les comparteix i altres sí, tot i que caldria avaluar-ne el 
cost. Les subvencions als grups municipals s’han de mantenir per garantir la igualtat, i els sous 
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dels regidors no s’haurien de reduir, sinó limitar el nombre de dedicacions exclusives. Josep 
Ramon va comentant detalladament les esmenes que comparteix i les que no. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que les esmenes s’han presentat avui a la 1 del migdia. Ell tenia 
preparada una resposta a les preguntes i propostes que va fer arribar fa uns dies la CUP. Otger 
Amatller afirma que l’equip de govern té les seves propostes des de dijous o divendres passat, i 
que esperava una resposta ahir. En aquest moment, Ramon Xena dóna lectura a un document 
ampli en el qual es comenten les diferents qüestions que el grup de la CUP havia plantejat, i 
Otger Amatller comenta després que hagués facilitat la seva tasca haver disposat del document 
de resposta ahir dilluns. 
 
Aureli Ruíz (CiU) anuncia la seva abstenció pel que fa a  les esmenes. Comparteix el fons de la 
majoria, però han estat rebudes per CiU avui a la tarda i les dades s’haurien de contrastar. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero respon que ja fa dies l’equip de govern va fer arribar el 
projecte de pressupost a tots els grups (també a la CUP), amb la finalitat de parlar-ne i d’arribar 
a acords si és possible. Comenta que algunes de les actuacions proposades per la CUP són 
possibles amb els recursos disponibles i altres no, i que determinats suggeriments s’han tingut 
en compte totalment o parcialment. Els grups de govern no poden donar suport globalment al 
conjunt d’esmenes. 
 
Intervé l’alcalde Marcel Esteve, en relació amb aspectes puntuals de la intervenció de la CUP, 
per dir que l’Ajuntament no pot atribuir-se unilateralment competències en matèria educativa 
que legalment corresponen a la Generalitat, i que si es demanen documents i justificacions per 
atorgar certs ajuts és per garantir la transparència i el rigor. 
 
Sotmeses a votació les esmenes de la CUP són rebutjades amb 1 vot a favor (CUP), 12 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 5 abstencions (grups de CiU i del PP). 
 
Quant a la proposta de pressupost, ja explicada pel regidor d’Hisenda Francisco Romero, Otger 
Amatller (CUP) comenta que ell ha exposat anteriorment el seu punt de vista. En moltes 
matèries no es treballa com caldria; a més, són necessàries més polítiques transversals i fer un 
esforç per avançar poc a poc en l’elaboració d’uns pressupostos amb una veritable participació 
ciutadana. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció en la votació. El PP va exposar les seves prioritats 
a l’equip de govern, i aquest posteriorment va presentar un document pressupostari que té 
algunes coincidències amb aquestes prioritats (augment de places en la policia local i policia 
comunitària, tot i que amb un volum inferior al pretès pel PP, ampliació del servei de microbús, 
pla d’asfaltat, auditori, inversions i funcionament del Museu, etc.). 
 
Ramon Xena (ERC) fa una crida a la cordialitat amb Otger Amatller. Comparteix algunes de les 
seves propostes, però cal tenir en compte els recursos disponibles. Fa una referència especial al 
caràcter social dels pressupostos (atenció a les persones, a la gent gran, atenció primària, xecs 
servei, etc.), a l’increment de la dotació policial per garantir la seguretat, a l’increment 
substancial en matèria de via pública i a l’avenç en dotacions culturals (ambulatori, museu, etc.). 
 
Aureli Ruíz (CiU) anuncia que CiU votarà contra el pressupost, tenint en compte la seva 
estructura i pel fet que no tenen en compte els objectius fonamentals del seu grup. CiU ja va 
votar contra el pressupost de 2005, i el que ara es presenta no el millora. Malgrat que CiU ha fet 
algunes propostes de millora, la realitat és que no s’han tingut en compte. A parer de Ruíz, 
l’anàlisi de les partides del pressupost no s’adiu amb les prioritats que l’equip de govern ha 
anunciat; l’Ajuntament incrementarà els ingressos propis fixos i no aleatoris en un 17% 
aproximadament gràcies a les noves Ordenances, al creixement de la població, etc., i en canvi el 
nivell de serveis que es prestaran no està a l’alçada. També destaca que les subvencions 
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procedents d’altres Administracions disminueixen, la qual cosa indica que potser no s’han fet 
prou bé les  gestions necessàries. 
 
Aureli Ruíz afirma que la despesa en Serveis Socials augmenta el 13%, i les inversions el 7%, 
molt lluny per tant del 17% d’increment de la recaptació fixa, la qual cosa corrobora a parer seu 
que el pressupost real no s’ajusta als objectius anunciats. Quant a via pública, caldria veure a 
què es destina realment la dotació, i advoca perquè no disminueixen les inversions reals a la via 
pública. D’altra banda, les previsions per aparcaments no resolen els problemes existents per 
exemple al Poble Nou i a l’Espirall, i serien necessàries més zones verdes, més contenidors 
soterrats, campanyes de civisme, més agents encara per a policia comunitària, més recollida 
selectiva de residus i més despesa en ajuts per a joves en matèria d’habitatge, carrils bici, medi 
ambient, projecte global de Cal Bolet, etc. En definitiva, Aureli Ruíz opina que el pressupost no 
és social, presenta notables mancances, prescindeix de l’endeutament necessari quan cal, 
disminueix proporcionalment les inversions i fonamenta l’augment de la despesa corrent en 
l’increment de la pressió fiscal. 
 
Francisco Romero, en nom de l’equip de govern, manifesta que CiU no planteja mai propostes 
alternatives, i que es limita a demanar més de tot sense expressar d’on han de sortir els recursos 
(“i això com es paga?”, seguint la dita de Josep Pla). Cada any planteja el mateix missatge i els 
mateixos balls de xifres. Segons Romero l’increment de la població s’hauria de relativitar, i els 
impostos directes segueixen una proporció raonable, mentre que no podem fonamentar el 
pressupost en impostos indirectes vinculats al creixement econòmic i que són en la seva quantia 
actual de recaptació incerta en el futur. Romero no comparteix l’anàlisi de CiU, i reitera que 
s’ha dialogat amb tots els grups i s’han acceptat algunes propostes. 
 
Aureli Ruíz (CiU) afirma que lògicament la proposta de pressupost l’ha d’elaborar el govern 
municipal, i no un grup de l’oposició. L’oposició ha de plantejar, com ho ha fet, les seves 
prioritats, i si no s’arriba a un acord ha de votar en contra o abstenir-se. CiU va proposar 
inversions detallades per import de 600.000 euros, més contenidors soterrats, etc, i no s’ha 
tingut en compte. Reitera que el pressupost presenta mancances rellevants especialment en 
serveis socials, policia local i via pública. Els impostos directes s’han incrementat un 16,67%, i 
la despesa en serveis socials i en inversions està molt per sota d’aquest percentatge. 
 
Pren la paraula l’Interventor general Antoni Peiret, per dir que l’increment dels ingressos propis 
de l’Ajuntament no és del 16-18%, sinó que en termes d’homogeneïtat és del 12,68%. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve agraeix el diàleg i la col·laboració que ha existit amb els 
diferents grups municipals, i afirma que malgrat els vots contraris i les abstencions han existit 
coincidències en importants matèries. A parer seu, es tracta d’un pressupost coherent en el qual 
destaquen aspectes com l’acció social i la seguretat ciutadana.  
 
 
XI. OPERACIÓ DE CRÈDIT INVERSIONS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ TRES-CENTS 
VINT-I-UN MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE AMB VUITANTA-UN EUROS 
(1.321.594,81 €) amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris per al finançament dels 
projectes d’inversió que figuren en el pressupost municipal de l’exercici de 2006. 

SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes  les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la Diputació de 
Barcelona el conveni regulador del programa CRÈDIT LOCAL per a l’obtenció d’un préstec 
d’import 1.321.594,81 €. 
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TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d’interès del 
mateix préstec, amb càrrec al programa CRÈDIT LOCAL i sotmès a les condicions que 
imposen les normes reguladores. 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de la 
Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona gestioni 
precisa autorització. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero afirma que estem en presència de l’operació de crèdit 
en bones condicions que es formalitza anualment per al finançament d’una part de les inversions 
pressupostades. 
 
 
XII. MOCIÓ APARCAMENT RAMBLA 
 
Es dóna lectura  a la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que l’estudi de l’empresa d’enginyeria DOPEC conclou que Vilafranca necessita, 
almenys, unes 380 places d’aparcament més al centre de la vila.  

Atès que l’aparcament a la Rambla Nostra Senyora era la principal demanda dels 
vilafranquins en el procés de participació ciutadana realitzat ara fa un any aproximadament.  

Atès que aquest aparcament s’hauria de realitzar aprofitant les obres de remodelació de 
la rambla Nostra Senyora, de manera que sortiria molt més econòmic que no d’aquí 10 anys, 
quan sigui necessari fer-lo i ens trobem que cal aixecar una altra vegada la rambla per construir-
lo. 

Atès que caben moltes més places en un aparcament de dues plantes i accesos exteriors 
a la Rambla de Nostra Senyora que a la de Sant Francesc. (460 places en front de 290 places) 

Atès que fent tan sols l’aparcament de la Rambla Sant Francesc (290 places), el rati serà 
de 39 places/1000 hab, molt lluny de Vilanova (44) o Granollers (139), com compara l’estudi.  

Atès que, segons les dades de l’estudi, un aparcament a la Rambla de Sant Francesc de 
290 places no solucionarà el problema de la manca d’aparcament al centre. 

Atès que la solució seria fer els dos aparcaments:  290 places + 460 places = 750 places, 
fent els dos aparcaments de 2 plantes, tant el de la Rambla Nostra Senyora com el de la Rambla 
Sant Francesc.  

Atès que els accessos exteriors, són pràcticament els mateixos per la banda de l’Av.de 
Tarragona, per tant s’aprofitarien tant per un aparcament com per l’altre, i permetrien, a la llarga 
connectar-se amb l’aparcament de la Plaça del Penedès. 

Atès que Vilafranca i el Penedès tenen un creixement que fa preveure una necessitat 
contínua de creixement també en serveis com és el cas de suficients aparcaments al centre i en 
d’altres punts de la vila. 
 

Per tot això, demanem al ple municipal que acordi el següent: 
Que l’Ajuntament de Vilafranca promogui la construcció en una primera fase d’un 

aparcament a la Rambla de Nostra Senyora, de 30 mts d’amplada i dues plantes, i aquest es faci 
aprofitant les obres de remodelació d’aquesta Rambla. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (grups de CiU i del PP) i 13 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la CUP). 
 
En nom de CiU, defensa la moció Pere Regull, qui fa referència a l’estudi encarregat a DOPEC, 
del qual es conclou que l’aparcament al centre està, en proporció amb els habitants, molt per 
sota de municipis com Vilanova i Granollers, i que són necessàries almenys 380 noves places. 
Cal aprofitar ara que es tirarà endavant la reurbanització de la rambla de Nostra Senyora per fer-
hi un aparcament soterrat, tal com es desprèn de la major part de les opinions expressades en el 
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procés de participació ciutadana.. L’estudi no afirma que l’aparcament en aquesta rambla no es 
pugui fer, sinó que existeixen dificultats com l’existència d’edificis propers (alguns vells), 
problemes de circulació durant l’execució i dificultats temporals d’accés a comerços i 
habitatges. Tanmateix, CiU s’ha assessorat i es tracta de problemes que es poden solucionar 
perfectament. 
 
Regull afirma que Vilafranca creix i que molts serveis estan al centre, per la qual cosa cal 
construir-hi aparcament i no desaprofitar l’oportunitat que representa haver de fer nova la 
rambla. Dues plantes d’aparcament a la rambla Nostra Senyora representarien 460 places, 
mentres que a la de Sant Francesc les places es limitarien a 290, i aquestes no seran suficients 
d’aquí a dos anys. Recorda que fa anys el govern municipal va deixar escapar l’oportunitat de 
construir un aparcament a la rambla de Sant Francesc, i CiU es compromet a no utilitzar 
electoralment el fet que durant la campanya electoral de 2007 hi hagi obres a la rambla de 
Nostra Senyora. En tot cas, l’aparcament de la rambla de Sant Francesc que pretén impulsar 
l’equip de govern es pot construir també en el futur quan sigui necessari. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra contrari a la moció, perquè suposaria col·lapsar encara més el 
centre. No cal entrar fins al centre mateix motoritzat, ja que Vilafranca no és tan gran i seria 
preferible habilitar aparcaments perifèrics i gratuïts, i autobusos que acostin les persones al 
centre. Un nou aparcament al centre comportarà haver d’arribar-hi amb cotxe, i col·lapsar el 
trànsit. Si tanmateix es desitja un aparcament cèntric, seria preferible estudiar una opció com 
Cal Rondina, fent-hi plantes soterrades. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que l’estudi de DOPEC esdevé insuficient, i que no s’han estudiat les 
necessitats a 10 o 20 anys vista. Caldria disposar d’estudis tècnics i econòmics, i si l’aparcament 
es fa a la rambla de Sant Francesc caldrà analitzar com s’afecten els arbres i les possibles restes 
arqueològiques. A parer de Ramon, s’ha d’estudiar si és preferible la gestió directa o la 
concessió, i el finançament que pot comportar la gestió de les zones blaves. No es pot descartar 
l’aparcament a la rambla de Nostra Senyora sense un estudi acurat. Donaria suport  a la moció si 
aquesta demana que DOPEC ampliï l’estudi: viabilitat, valoracions econòmiques, problemes 
tècnics a una i l’altra rambla, capacitat, finançament amb zones blaves, etc. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que el govern municipal ja ha manifestat que són necessàries 
places d’aparcament al centre, i que s’aposta per la rambla de Sant Francesc, per la qual cosa 
votarà en contra de la moció. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) fa referència a l’estudi de DOPEC, del qual es 
conclou que es treballa amb places públiques i privades, i recorda que el desenvolupament del 
polígon núm. 7 (cèntric) pot generar 200 places d’aparcament privades. No s’han de construir 
dos aparcaments, i el de la rambla de Sant Francesc amb 300 places és suficient (es poden 
construir dues i fins i tot tres plantes). La demanda no justifica la generació de 750 noves places 
ocupant les dues rambles, i a més cal tenir present que per a una bona mobilitat cal disposar 
també d’aparcaments perifèrics i de transport públic. 
 
Romero assenyala que s’ha de descartar l’opció de la rambla Nostra Senyora, perquè presenta 
dificultats tècniques i suposaria un cost més elevat. Certament la tècnica pot salvar les 
dificultats, però no s’han d’assumir riscos i costos innecessaris. Aporta xifres del cost de 
l’aparcament de la plaça del Penedès fa ja molts anys, a partir de les quals afirma que el cost de 
2 milions d’euros de l’aparcament de la rambla Nostra Senyora apuntat per CiU queda molt 
lluny de la realitat. Romero es compromet a treballar per construir un nou aparcament a la 
rambla de Sant Francesc. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que els vials que donen a la rambla són amplis, per la qual cosa no és 
cert que la circulació es col·lapsaria. Cal habilitar un aparcament al centre, i després poder 
recórrer a peu tot el centre històric. Seria discutible tècnicament que es pogués ampliar 
l’aparcament de Cal Rondina. Pere Regull acceptaria, per intentar un acord, canviar els termes 
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de la moció de CiU, en el sentit de demanar que s’ampliïn els estudis i es valorin tots els 
avantatges i inconvenients (dificultats tècniques, nombre de places, costos, etc.). 
 
Després d’uns comentaris sobre les declaracions públiques fetes pel govern i l’oposició, Ramon 
Xena afirma que en el mes de setembre de 2006 finalitza la concessió de les zones blaves, i que 
per tant abans s’ha de parlar de com es gestionen en el futur. També diu que, si han finalitzat els 
estudis i tràmits adients, l’aparcament de la rambla de Sant Francesc començarà a construir-se 
immediatament després d’acabar-se les obres d’urbanització de la rambla de Nostra Senyora. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que cal escoltar els estudis tècnics seriosos i estar atent a la 
viabilitat de les propostes. Afirma que es farà un aparcament a la rambla de Sant Francesc, 
d’acord amb els comerciants i veïns i comptant amb les forces polítiques que vulguin 
col·laborar-hi. Per tant, hi haurà un nou aparcament al centre. 
 
Finalment, Pere Regull (CiU) afirma que en qualsevol cas és clar que l’equip de govern es nega 
a ampliar l’estudi, i que ell estava disposat a canviar la seva moció en el sentit que prèviament 
l’ampliació de l’estudi es portés a terme. 
 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE POSSIBLES TORTURES 
 
Es dóna lectura  a la següent moció de la CUP: 
 

L'1 d'abril del 2003, en Jordi Vilaseca i Cantacorps, un jove de Torà va ser detingut sota 
la Llei Antiterrorista quan tornava de treballar. Després d'estar 3 dies incomunicat a la 
comissaria dels Mossos d'Esquadra, el dia 4 d'abril va ser ingressat  a l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova i posteriorment a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Santa Maria, 
ambdós de la ciutat de Lleida. L'ingrés va ser motivat per una pèrdua del coneixement i un 
quadre d'ansietat a conseqüència del tracte rebut per Jordi Vilaseca durant el període 
d’incomunicació. 

La principal prova d’aquests maltractaments és una analítica duta a terme pel mateix 
Hospital realitzades el 5 d’abril va donar un resultat positiu d’amfetamines a l’orina (cal 
recordar que en Jordi estava des del dia 1 d’abril sota la Llei Antiterrorista, i que segons 
informes mèdics els indicis d’amfetamines a l’orina causats per la presa d’aquest tipus de 
drogues duren entre 24 i 48 hores) i en canvi el 6 d’abril el resultat era negatiu. Cal destacar que 
aquesta analítica no va ser feta per cap servei mèdic escollit per la família del jove sinó pel 
mateix hospital on va ser portat mentre estava detingut.    
Cal remarcar que durant aquest període d’incomunicació Jordi Vilaseca va signar una declaració 
autoinculpatòria, presumptament obtinguda sota tortura, que va servir per a encausar altres dos 
joves de Torà  (Jordi T. i Antoni C.), detinguts el 4 d’abril de 2003. Aquesta declaració obtinguda 
en les circumstàncies descrites és la principal prova per a mantenir l’acusació contra els tres joves 
detinguts.        

Arrel d’aquest fet, els familiars de Jordi Vilaseca van presentar una querella per tortures 
al Jutjat de Lleida. Davant les innombrables irregularitats que van dominar l’operació policial i 
les proves que ho corroboraven, al juliol del 2004 el jutge va prendre declaració com a imputats 
per tortures a diversos agents dels Mossos d’Esquadra partícips de les detencions. No obstant, el 
setembre del mateix any la instrucció del cas passa a mans d’una nova jutgessa, que el 26 de 
maig de 2005 (coincidint amb el fet que Amnistia Internacional va fer públic el seu informe 
anual sobre tortures, on feia referència com a víctima al jove de Torà) comunicava l’arxivament 
de la querella. Ràpidament es va presentar un recurs on s’exigia a la magistrada que expliqués 
els motius pels quals s’arxivava la querella. Aquest recurs va ser desestimat. A continuació es va 
presentar un recurs davant l’Audiència Provincial de Lleida.  

Durant els mesos d’octubre i novembre diversos ajuntaments han aprovat mocions 
manifestant el seu suport als tres joves de Torà i sol·licitant a l’Audiència Provincial de Lleida 
la reobertura del cas de la querella per tortures a Jordi Vilaseca i Cantacorps. Finalment el 18 de 
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novembre l’Audiència Provincial de Lleida ha acceptat el recurs i ha instat al Jutjat número 2 
d’aquesta ciutat a reobrir el cas. Actualment el cas es troba en fase d’instrucció. 
 

Per tot l’exposat, la Candidatura d'Unitat Popular demana que el ple aprovi:  
1. Manifestar el seu suport als tres joves de Torà detinguts l’abril de 2003 i el seu rebuig a 
la tortura i a qualsevol acció que atempti contra els Drets Humans. 
2. Manifestar que el fet de no investigar quins són els responsables concrets dels fets 
denunciats no beneficia en absolut la imatge de la Policia Autonòmica, atès que pot donar a 
entendre de que aquest no es tracta d’un fet aïllat sinó d’una pràctica permesa per part de 
responsables policials i/o polítics d’aquest cos. 
3. Trametre aquest Acord de Ple a l’Audiència Provincial de Lleida i al Jutjat d’instrucció 
número 2 de Lleida (ambdós amb adreça al Carrer Canyeret, s/núm., 25007-Lleida) sol·licitant 
la investigació fins a les últimes conseqüències del cas de les tortures presumptament patides 
per en Jordi Vilaseca i Cantacorps. 
4. Trametre aquest Acord de Ple a la Conselleria d’Interior sol·licitant una investigació 
interna dins del Cos dels Mossos d’Esquadra, amb la corresponent assumpció de 
responsabilitats. 
5. Trametre aquest Acord de Ple a la totalitat dels Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
6. Comunicar aquest Acord de Ple a l’Ajuntament de Torà (Plaça del Vall, 1. 25750-Torà). 
. 
Otger Amatller (CUP) manifesta que la moció esdevé prou explicativa, i que sovint s’ha parlat 
de possibles tortures; poden ser poques, però a parer seu n’hi ha. Demana que el cas sigui 
investigat, com ja han reclamat altres ajuntaments. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. No consta que s’hagin produït tortures, i en tot 
cas de la moció es dedueix que s’està investigant. Naturalment, el PP condemna les tortures en 
el cas que n’hi haguessin. 
 
Joan Recasens (ERC) dóna suport a la moció. Si existeixen indicis de tortures s’han 
d’investigar. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra contrari a la tortura. El cas s’està investigant efectivament, per la 
qual cosa el punt dispositiu 2 s’hauria de suprimir, i si fos així el seu grup donaria suport a la 
moció. Considera més encertat el redactat de la moció aprovada per l’Ajuntament de Torà. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que donaria suport a la moció si s’accepta la 
petició de CiU de suprimir l’apartat 2, perquè el cas ja s’investiga. 
 
Otger Amatller (CUP) accepta la proposta de supressió del punt dispositiu 2, i finalment 
s’aprova amb 18 vots a favor i 1 en contra (aquest darrer del PP) el redactat següent: 
 

L'1 d'abril del 2003, en Jordi Vilaseca i Cantacorps, un jove de Torà va ser detingut 
sota la Llei Antiterrorista quan tornava de treballar. Després d'estar 3 dies incomunicat a la 
comissaria dels Mossos d'Esquadra, el dia 4 d'abril va ser ingressat  a l'Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova i posteriorment a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Santa 
Maria, ambdós de la ciutat de Lleida. L'ingrés va ser motivat per una pèrdua del coneixement i 
un quadre d'ansietat a conseqüència del tracte rebut per Jordi Vilaseca durant el període 
d’incomunicació. 

La principal prova d’aquests maltractaments és una analítica duta a terme pel mateix 
Hospital realitzades el 5 d’abril va donar un resultat positiu d’amfetamines a l’orina (cal 
recordar que en Jordi estava des del dia 1 d’abril sota la Llei Antiterrorista, i que segons 
informes mèdics els indicis d’amfetamines a l’orina causats per la presa d’aquest tipus de 
drogues duren entre 24 i 48 hores) i en canvi el 6 d’abril el resultat era negatiu. Cal destacar 
que aquesta analítica no va ser feta per cap servei mèdic escollit per la família del jove sinó pel 
mateix hospital on va ser portat mentre estava detingut.    
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Cal remarcar que durant aquest període d’incomunicació Jordi Vilaseca va signar una declaració 
autoinculpatòria, presumptament obtinguda sota tortura, que va servir per a encausar altres dos 
joves de Torà  (Jordi T. i Antoni C.), detinguts el 4 d’abril de 2003. Aquesta declaració obtinguda 
en les circumstàncies descrites és la principal prova per a mantenir l’acusació contra els tres 
joves detinguts.        

Arrel d’aquest fet, els familiars de Jordi Vilaseca van presentar una querella per 
tortures al Jutjat de Lleida. Davant les innombrables irregularitats que van dominar l’operació 
policial i les proves que ho corroboraven, al juliol del 2004 el jutge va prendre declaració com 
a imputats per tortures a diversos agents dels Mossos d’Esquadra partícips de les detencions. 
No obstant, el setembre del mateix any la instrucció del cas passa a mans d’una nova jutgessa, 
que el 26 de maig de 2005 (coincidint amb el fet que Amnistia Internacional va fer públic el seu 
informe anual sobre tortures, on feia referència com a víctima al jove de Torà) comunicava 
l’arxivament de la querella. Ràpidament es va presentar un recurs on s’exigia a la magistrada 
que expliqués els motius pels quals s’arxivava la querella. Aquest recurs va ser desestimat. A 
continuació es va presentar un recurs davant l’Audiència Provincial de Lleida.  

Durant els mesos d’octubre i novembre diversos ajuntaments han aprovat mocions 
manifestant el seu suport als tres joves de Torà i sol·licitant a l’Audiència Provincial de Lleida 
la reobertura del cas de la querella per tortures a Jordi Vilaseca i Cantacorps. Finalment el 18 
de novembre l’Audiència Provincial de Lleida ha acceptat el recurs i ha instat al Jutjat número 
2 d’aquesta ciutat a reobrir el cas. Actualment el cas es troba en fase d’instrucció. 
 

Per tot l’exposat ,s’acorda: 
1. Manifestar el seu suport als tres joves de Torà detinguts l’abril de 2003 i el seu rebuig a la 

tortura i a qualsevol acció que atempti contra els Drets Humans. 
2. Trametre aquest Acord de Ple a l’Audiència Provincial de Lleida i al Jutjat d’instrucció 

número 2 de Lleida (ambdós amb adreça al Carrer Canyeret, s/núm., 25007-Lleida) 
sol·licitant la investigació fins a les últimes conseqüències del cas de les tortures 
presumptament patides per en Jordi Vilaseca i Cantacorps. 

3. Trametre aquest Acord de Ple a la Conselleria d’Interior sol·licitant una investigació 
interna dins del Cos dels Mossos d’Esquadra, amb la corresponent assumpció de 
responsabilitats. 

4. Trametre aquest Acord de Ple a la totalitat dels Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 

5. Comunicar aquest Acord de Ple a l’Ajuntament de Torà (Plaça del Vall, 1. 25750-Torà). 
 
 
XIV. MOCIÓ TREBALLADORS EMPRESA 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Aquests darrers mesos l'empresa Grammer Automotive està visquent una situació de 
conflicte. L'empresa proposa un canvi substancial de sistema de treball que repercutirà en una 
retallada salarial i per tant en una precarietat laboral. 

Tenint en compte que aquesta empresa ocupa  bon nombre de contiutadans i 
conciutadanes creiem que l'ajuntament ha de posicionar-se en aquest tema. 
 

Atès tot això, la Candidatura d´Unitat Popular demana que el ple aprovi : 
Assabentat aquest Ajuntament de la situació de conflicte que s'està vivint a l'empresa 

Grammer Automotive, vol expressar públicament la seva preocupació,  donant trasllat de la 
mateixa a l'empresa.  Aquest Ajuntament és plenament conscient que el treball, en condicions 
dignes, és un bé comú pel qual cal vetllar, i més en comarques com la nostra, relativament 
allunyades dels grans centres productius i de decisió. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
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Otger Amatller (CUP) manifesta que els treballadors de l’empresa, a través del seu sindicat 
majoritari, han demanat que l’Ajuntament faci palesa la seva preocupació pel problema. 
 
Els representants dels diferents grups municipals intervenen per tal de donar suport a la moció. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) formula per escrit unes preguntes que lliura al secretari, amb la 
finalitat que siguin contestades també per escrit. Es refereixen al compliment de mocions 
aprovades pel ple en sessions de gener, febrer i abril de 2004 i juny de 2005, sobre l’ús social 
del català (rètols), la retirada de símbols falangistes, la democràcia participativa i el català a les 
fires. 
 
b) Otger Amatller (CUP) fa referència a la recent Fira del Gall, en el qual hi havia un rètol que 
deia que l’adquisició d’aviram que fa habitualment l’Ajuntament l’havia realitzat l’alcalde. 
Contesta Marcel Esteve que l’aviram el compra l’Ajuntament i que ell com alcalde no vol tenir 
cap protagonisme especial; de tota manera, ell recorda que des de sempre s’ha instal·lat el 
mateix rètol. 
 
c) Otger Amatller (CUP) realitza un comentari desenfadat sobre el partit de futbol que el proper 
31 de desembre els polítics disputaran contra els periodistes. 
   
 
L'alcalde, després de desitjar a tothom unes bones festes nadalenques i un bon any nou, 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 
 
 


