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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 d’abril de 2005 
Horari: de 20,03 a 23,03 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:  Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Emília Torres i Miralles 
 
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 març de 2005. L’acta és aprovada per assentiment. 
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I. ESTUDI DE DETALL SECTOR DE MELIÓ 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Vist l'Estudi de Detall presentat per GENESIS HABITAT, SL, redactat en compliment de 
la prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla 
parcial del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives de les parcel·les núms. 39 a 45 i 54 a 59, recaients al passatge de l’Hort del Guineu 
i a l’avinguda del Garraf, del mateix sector. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 13 de desembre, i 
sotmès al tràmit d’informació pública amb publicació dels preceptius anuncis en el Butlletí 
Oficial de la província núm. 307 de data 23 de desembre passat, i en el diari la Vanguàrdia del 
dia 18 del mateix mes, a més d’audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de 
Detall, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions. 

Vist l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics municipals, tota vegada que la 
proposta s’ajusta a les previsions i a l’aprofitament urbanístic del Pla que es desenvolupa, i tenint 
en compte la previsió continguda en la Disposició Transitòria Quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme,  

 
S'ACORDA:   Aprovar definitivament l'Estudi de Detall presentat per Genesis Habitat, 

SL, per a la concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les núms. 
39 a 45 i 54 a 59, del sector Melió Residencial, i trametre còpia del mateix i de l’expedient 
originat a la Comissió Territorial d’Urbanisne de Barcelona. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé comenta que es tracta d’una qüestió tècnica 
relacionada amb la composició volumètrica i de les façanes de les futures edificacions 
d’algunes parcel·les del sector de Melió. Ningú no ha formulat cap al·legació o 
reclamació durant el període d’informació pública i d’audiència. 
 
 
II. CANVI PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Grup Municipal Socialista ens ha comunicat el canvi de la seva representant 
en l’OAL Patronat Municipal d’Esport, nomenant al Sr. Paco Àlvarez i Vàzquez en substitució de 
la Sra. Àngela Agramunt i Andreu, 
 

S'ACORDA: 
Nomenar al Sr. Paco Àlvarez i Vàzquez en substitució de la Sra. Àngela Agramunt i 

Andreu, en representació del Grup Municipal Socialista, per formar part, en qualitat de 
vicepresident, de l’OAL Patronat Municipal d’Esports.  
 
Aquest dictamen ha estat objecte d’aprovació per unanimitat. 
 
 
III. PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat 
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dia 21 de desembre de 2004, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l'any 
2005. 

Atès el grup de titulació previst pel lloc de Cap de Serveis Viaris era el grup A (tècnics 
superiors). 

Atès que el procés selectiu dut a terme per a cobrir aquest lloc de treball ha quedat 
desert. 

Atès que es considera convenient establir com a titulació adient per a aquest lloc de 
treball la corresponent al grup B, per tal d’obrir la possibilitat que es presentin, a la nova 
convocatòria que es realitzi, el major nombre possible d’aspirants. 

Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que disposa l'article 44 del conveni col.lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha consultat prèviament aquesta modificació amb la 
representació del personal. 

Atès l'informe del Cap de Servei de Recursos Humans. 
 

Per tot això, s' ACORDA : 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès, per a l'any 2005, que es detalla a continuació: 
   

PERSONAL LABORAL 
A. Modificació d’una plaça: 

- Establir com a grup de titulació per a la plaça de Cap de Serveis Viaris, el grup B 
   

Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per a l'any 2005, que es detalla a continuació. 
 
        DENOMINACIÓ                     GRUP       NUM.LLOCS     CD              CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A. Llocs de treball reservats a personal laboral 
 
- Cap de Serveis Viaris (adscrit al   B  1 26 15.668,56 *  
   Servei de Vies Públiques) 
* Import anual 
 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 

Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de plantilla pel termini de quinze 
dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se  
aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
El dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 5 abstencions, corresponent aquestes al 
grup de CiU. 
 
El regidor de Recursos Humans Francisco Romero comenta que es va crear la nova 
plaça com de grup A (reservada a titulats universitaris superiors), i la convocatòria va 
quedar deserta. Com sia que en matèria de vialitat no hi ha titulacions específiques, es 
considera adient considerar la plaça com de grup B, de forma que s’hi puguin presentar 
també diplomats, i obrir així el ventall de possibles candidats. 
 
Aureli Ruíz (CiU) anuncia l’abstenció del seu grup, tenint en compte que la plantilla va 
vinculada amb el pressupost i CiU hi va votar en contra. Es tracta d’un assumpte de 
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gestió del govern, i a més CiU ja va criticar arran del debat pressupostari la creació 
d’aquesta plaça de comandament, per entendre que s’havia de prioritzar l’augment del 
nombre de persones que treballen a nivell de carrer per millorar l’estat de la via pública. 
 
 
IV. JUNTA EMPRESA D’AIGÜES 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta general ordinària d’accionistes de 
l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i es proposa que adopti el següent 
acord: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, s'acorda 
l'aprovació de: 
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2004, el Compte 

de Pèrdues i Guanys, la Memòria, l’Informe de Gestió i d’Auditoria. 
 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de les 
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis nets de 341.739,29 €, quantitat destinada a 
reserves voluntàries. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El president del consell d’administració de l’empresa, Joan Pareta, destaca que els 
comptes han estat auditats i s’han aprovat pel consell. La liquidació s’ajusta a la 
previsió realitzada en el seu moment, i subratlla el fort esforç inversor en matèria de 
clavegueram. També, i com es va comentar en el consell, es destinaran a aquesta mena 
d’inversions els beneficis obtinguts per damunt de la previsió inicial. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que els comptes són correctes i la gestió esdevé positiva. 
Demana però que s’inverteixi també en polítiques d’estalvi d’aigua (accions 
informatives i pedagògiques). 
 
Joan Pareta comparteix el parer d’Otger Amatller. Tal com es va comentar en el si del 
consell, es portaran a terme accions per afavorir l’estalvi. En aquesta línia, es pensen 
instal·lar difusors en grans consumidors preferentment públics (hospital, algun centre 
educatiu, etc.). 
 
 
V. JUNTA SOCIETAT D’HABITATGE 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta ordinària de socis de la Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., i es proposa que adopti el 
següent acord: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 dels estatuts socials, s'acorda l'aprovació 
de:  
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2004; el Compte 

de Pèrdues i Guanys, la Memòria, l’Informe de Gestió i  l’Auditoria. 
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Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 77.545,29 €, passant a resultats 
negatius pendent de compensar.  
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El president del consell d’administració de l’empresa, Josep Colomé, afirma que els 
comptes han estat auditats i han estat formulats pel consell. La pèrdua s’explica perquè 
encara no s’ha formalitzat la venda del local gran de Cal mencia, ni la dels seis pisos del 
carrer Muralla dels Vallets. 
 
 
VI. JUNTA SOCIETAT SERCOM 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta ordinària de socis de Serveis 
Municipals de Comunicació, S.L. (SERCOM), i es proposa que adopti el següent acord: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de: 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2004, el Compte 

de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l’Informe d’Auditoria. 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat 

de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 4.010,32 €. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
La presidenta del consell d’administració de l’empresa, Lourdes Sánchez, recorda que 
els comptes han estat aprovats pel consell, que s’ajusten a les previsions i que s’ha 
generat un benefici. 
 
 
VII. JUNTA SOCIETAT SOVIPAR 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta ordinària de socis de la Societat 
Vilafranquina d’Aparcaments, S.L. (SOVIPAR), i es proposa que adopti el següent 
acord: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de:  
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2004; el Compte 

de Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió. 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 

les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 12.743,49 €, passant a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 
Aquest acord s’ha pres amb 14 vots a favor i 5 abstencions, corresponent aquestes 
darreres al grup de CiU. En el moment de la votació es trobava absent temporalment del 
saló el regidor Ramon Xena. 
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La presidenta del consell de l’empresa, Anna Girona, també recorda que els comptes 
van ser formulats pel consell. L’augment dels ingressos i de les despeses és 
considerable, ja que ha canviat el servei de la grua, amb la contractació de més personal 
i la prestació de nous serveis, la qual cosa ha redundat en majors ingressos per la taxa a 
favor de l’Ajuntament. 
 
Otger Amatller (CUP) comenta que abans una part dels serveis es prestaven de forma 
externalitzada, i que el consell encertadament ha optat per una gestió directa i pròpia, la 
qual cosa ha millorat la gestió i el servei públic. Amatller afirma que molts altres serveis 
municipals s’haurien de prestar directament i de forma eficient, sense necessitat de 
contractacions externes. 
 
Aureli Ruíz (CiU), afirma que els resultats de SERCOM i de SOVIPAR són en gran 
part ficticis, perquè el benefici depèn de l’aportació municipal i no tant de la bona 
gestió, tot i que admet que és positiu anar reduint les pèrdues. Ruíz accepta que cal fer 
aportacions a SERCOM tenint en compte els serveis de televisió i ràdio que presta. 
Quant a SOVIPAR, la societat no factura res, limitant-se a gestionar la grua, i les taxes 
les recapta l’Ajuntament. La societat és d’aparcaments i no de grues, i el que hauria de 
fer és plantejar-se la creació de nous aparcaments a Vilafranca, tant al centre com als 
barris. Per tot això, CiU s’abstindrà respecte dels comptes de SOVIPAR, tenint en 
compte a més que la societat arrossega unes partides de fa anys que ja s’haurien d’haver 
regularitzat. 
 
 
VIII. MOCIÓ POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup d’ERC: 
 
 Atès que el plenari del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de Política 
Lingüística 1/1998, de 7 de gener, en la qual s’explicita.......... “la voluntat política de 
la Generalitat de continuar impulsant el procés de recuperació i de presència del català 
en tots els segments de la vida social i un compromís solemne de les institucions 
catalanes amb la llengua del país........” 

Atès que, entre altres, l’esmentada llei preveu la reglamentació de compliment 
en l’àmbit comercial, i especialment pel que fa a la retolació i documentació comercial 
adreçada a l’usuari. 

Atès que moltes marques comercials, d’àmbit estatal i internacional, utilitzen 
regularment, i fins i tot exclusivament, la llengua castellana en el contingut dels 
documents d’oferta de serveis. 

Atès que les administracions locals –malgrat tota la tasca realitzada fins ara 
tenen limitat l’àmbit d’acció de control del compliment de l’esmentada llei de política 
lingüística. 

 
Es proposa que aquest ple municipal acordi el següent: 
1.- Que es requereixi al govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la 

Secretaria de Política Lingüística, per què procedeixi a crear els mitjans necessaris que 
provoquin un control estricte i únic del compliment de tots els articles referents a la 
Llei 1/1998 de Política Lingüística. 

2.- Que la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya posi 
a disposició de tots els ajuntaments de Catalunya tots els mitjans necessaris per tal que 
aquestes administracions tinguin totes les eines necessàries per col.laborar en el 
desenvolupament de l’esmentada llei. 
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Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup del PP. 
 
Es fa constar que durant la lectura del dictamen s’ha produït una incidència quan un 
grup de persones ha entrat al saló de sessions amb pancartes, ha distribuït unes còpies i 
ha proferit alguns crits contra la repressió policial. L’alcalde Marcel Esteve afirma que 
el ple és la representació democràtica de la ciutadania, i demana poder continuar el ple 
amb normalitat per respecte no només als presents, sinó a tots els ciutadans i ciutadanes. 
 
Joan Ríos (ERC) esmenta que es tracta de que la Llei es compleixi, i s’apliqui amb tots 
els mitjans possibles. Els ens locals han de ser dotats, en aquesta línia, amb els mitjans 
humans, tècnics i econòmics necessaris. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, però afirma que no sempre es tracta de 
tenir mitjans econòmics. L’Ajuntament disposa d’eines que hauria d’emprar ja 
immediatament a favor de l’ús social de la llengua catalana. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. Es mostra partidari de l’ús del català i de 
l’adopció de mesures de foment, però no en canvi de les inspeccions i sancions. 
 
Josep M. Figueras (CiU) advoca per l’aplicació estricta de la llei i anuncia el seu suport 
a la moció, la qual de tota manera pensa que és una reacció d’ERC davant d’una moció 
del ple anterior sobre l’assumpte de la llengua. També afirma que l’Ajuntament té ja 
mitjans per emprendre actuacions. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) recolza la moció, i manifesta que és difícil 
endagar polítiques concretes i actives sense els recursos necessaris. 
 
 
IX. MOCIÓ SOBRE CESSAMENT TEMPORAL DE CÀRRECS PÚBLICS 
 
Es presenta la següent moció del grup d’ERC: 
 

Atès que en el període de mandat d’un regidor/a, aquest pot passar per situacions 
diverses que no han de tenir obligatòriament un caràcter irreversible, i que poden afectar al 
normal desenvolupament de la seva tasca com a representant dels ciutadans també de forma 
transitòria. 

Atès que entre les situacions abans descrites destaquen les derivades del naixement o 
adopció de fills, especialment en el cas de dones regidores, les malalties que exigeixen llargs 
processos de recuperació o els desplaçaments perllongats per raons de l’activitat professional, 
etc. 

Atès que l’absència temporal dels regidors afectats per les situacions esmentades en el 
paràgraf anterior pot portar aparellat un canvi de majories en qualsevol dels òrgans 
municipals als que pertanyen i en els quals tenen veu i vot. I això que cal recordar que en molts 
llocs la bona pràctica política fa que els grups beneficiats per aquests absències, sense cap 
obligació legal, renunciïn a aprofitar-se d’aquesta circumstància retirant de les votacions un 
nombre de membres igual al d’absències que tenen els altres grups per causes de força major. 

Atès que aquesta incertesa pot jugar en contra de la inclusió en les llistes dels partits 
polítics de persones amb possibilitat de estar afectades per alguna de les situacions descrites –
dones en edat fèrtil, ciutadans amb treballs que exigeixen perllongats desplaçaments o afectats 
per determinades malalties...- 
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 Atès que fora de la legislació estrictament política, en cap dels anteriors supòsits la 
condició subjectiva es motiu per la minva de cap dels drets personals consolidats i, fins i tot, en 
alguns casos, existeix normativa aplicable en el sentit de reconèixer el cessament temporal de 
l’activitat amb reserva de lloc, com per exemple pel que fa als permisos de 
maternitat/paternitat. 

Atès que per la configuració del sistema electoral espanyol de llistes tancades i 
bloquejades i de representació universal del cos electoral, s’exclou el mandat imperatiu i es 
proclama el representatiu, i que aquest mandat concerneix a tots els membres de les llistes 
electorals. 

Atès que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Règim Electoral General, en el seu 
article 182, únicament contempla la fi excepcional del mandat de regidor per causa de mort, 
incapacitat o renúncia i que en tots els casos la pèrdua de la condició de representant es 
irreversible i, per tant, no existeix reserva de regidoria un cop superada la circumstància 
conjuntural. 

Atès que la situació descrita representa, a parer d’aquest Ple, una flagrant contradicció 
amb l’esperit del sistema polític nascut en els anys posteriors a la finalització de la dictadura 
del General Franco i a la proclamació constitucional sobre el seu caràcter representatiu. 

Atès que els regidors, en tant que representants dels ciutadans, han de tenir els 
mateixos deures però també els mateixos drets que els representats, i que als ciutadans se’ls 
reconeix, en casos excepcionals i alhora comuns, el dret a la reserva del seu lloc de treball. 

Atès que en els cas de maternitat, la no reserva de la regidoria un cop acabat el període 
de permís és una mostra intolerable de masclisme que únicament pot explicar-se pel fet que la 
Llei Orgànica aplicable té una antiguitat superior a vint anys. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació els acords següents: 
PRIMER.- Instar al Govern de l’estat i als grups representats en el parlament i senat 

espanyols per tal que promoguin la reforma de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
Règim Electoral General, per tal que reconegui el dret dels representants polítics (regidors, 
diputats provincials, diputats autonòmics, congressistes, senadors i qualsevol altre) a deixar 
temporalment els seus escons amb reserva de lloc, sempre que aquest cessament transitori 
tingui causa en maternitat o paternitat, malaltia, desplaçament o altres a determinar. Durant 
aquest període s’aplicaran els mecanismes de substitució previstos en la llei fins ara amb 
caràcter definitiu. 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat i als grups representats en el Parlament de 
Catalunya per tal que promoguin la reforma de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de 
Règim Electoral General en el sentit expressat en el punt anterior. 

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat i als grups representats en el Parlament 
de Catalunya per tal que, en ús de les atribucions recollides en l’article 31 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, elaborin i aprovin una Llei Electoral Catalana on s’inclogui la 
possibilitat d’un cessament temporal dels representants polítics amb reserva de lloc en els 
termes que es recullen en els punts anteriors. 

QUART.- Notificar els presents acords als Governs espanyol i català, als grups polítics 
amb representació en els parlaments espanyol i català, al Defensor del Pueblo, al Síndic de 
Greuges i a les institucions oficials de defensa dels drets de les dones. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Recasens (ERC) remarca que és injusta la legislació electoral actual, perquè en 
casos puntuals com malaltia, paternitat/maternitat, etc., la persona interessada no pot 
cessar temporalment del càrrec públic i reincorporar-s’hi després, sinó que només pot 
cessar amb caràcter definitiu. 
 
Pere Regull (CiU) recolza plenament la moció, sobretot tenint en compte que els 
electors voten llistes tancades i no persones concretes. Recorda que el primer ministre 
del Regne Unit es va agafar unes setmanes de permís amb motiu de la seva paternitat, i 
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és absurd que si un primer ministre ho pot fer aquí no sigui aplicable a regidors, 
diputats, etc. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) també dóna suport a la moció, més i quan el 
sistema electoral es basa en llistes tancades. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LES BALANCES FISCALS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup d’ERC, la qual després d’una esmena in 
voce del grup de CiU sobre una frase que se suprimeix (esmena acceptada per ERC) té 
el redactat següent: 
 

Atès que el recent informe del grup d’experts del govern català, recolzat pel conseller 
d’Economia, Antoni Castells, determina que la balança fiscal de Catalunya amb l’Estat 
arrossega un dèficit estructural d’entre un 7.6 i un 7,7% del PIB des de l’any 1986, amb una 
punta destacada l’any 2001 que arriba al 9,2% del PIB català. 
 

Atès que en els països moderns i avançats, el sistema fiscal i el model de finançament 
de les administracions públiques tenen un paper clau en les polítiques de redistribució social i 
territorial de la renda i que, tanmateix, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya estem patint 
fortament les conseqüències negatives de les deficiències del model de finançament vigent a 
l’Estat Espanyol i dels dèficits d’infrastructures provocats per la insuficient inversió de l’estat a 
Catalunya. 

Atès  que aquesta situació ha provocat una situació d’excés de preus públics i peatges 
pagats per Catalunya per sobre del que li correspon a la vista de la mitjana estatal en aquests 
conceptes i que cal computar com a contribució a l’Estat i dins del càlcul de l’esforç de 
solidaritat que realitza la societat catalana amb les altres comunitats autònomes. 

Atès que aquest sobreesforç i els dèficits de serveis públics i d’infrastructures tenen 
greus conseqüències sobre el creixement i la competitivitat de la nostra economia i sobre la 
cohesió i el benestar de la societat catalana, i especialment dels seus sectors més desfavorits. 

Atès que el govern de l’Estat s’ha negat a complir les resolucions parlamentàries que 
insten a la publicació de les balances fiscals, fet especialment greu davant la percepció 
interessada que Catalunya manté una situació de privilegi financer dins l’Estat Espanyol. 

Atès que les dades manifesten la urgent necessitat d’explicitar l’aportació que realitza 
Catalunya a l’Estat Espanyol i distingir nítidament quina part va destinada al finançament dels 
serveis que l’Estat continua prestant a Catalunya i quina part a la solidaritat amb la resta de 
territoris de l’Estat, principis que s’hauran d’incloure en el nou Estatut. 

Atès que és obligació de les institucions de defensar els seus ciutadans i que el nostre 
Ajuntament ja es va manifestar en contra del desequilibri fiscal i ha donat suport institucional 
al col·lectiu format per persones i entitats de diferents afiliacions i sensibilitats que s’anomena 
Col·lectiu per a la Correcció del Desequilibri que impulsa la campanya de reducció del dèficit 
fiscal de Catalunya amb l’Estat Espanyol. 
 

Proposem al ple l’adopció dels següents punts: 
1. Demanar al govern de la Generalitat així com a tots els grups parlamentaris que 

concentrin els seus esforços per a que en aquesta legislatura es pugui dur a terme la revisió 
de l’actual sistema  de finançament. La negociació entre Catalunya i l’Estat ha de tenir un 
caràcter bilateral tal i com contempla l’actual estatut d’Autonomia i ha de perseguir com a 
objectius fonamentals millorar la suficiència de recursos dels que disposa la hisenda de la 
generalitat de Catalunya i la capacitat de decisió sobre els impostos que paguem els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya amb la creació  d’una Agència Tributària pròpia. 

 
2. Manifestar que el nou model de finançament ha de comportar la reducció del dèficit fiscal 

de Catalunya amb l’estat espanyol. Aquest s’ha d’equiparar al de territoris de nivell de 
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renda similar en altres països europeus. Per aconseguir-ho cal millorar de forma 
apreciable el finançament de la Generalitat i donar un impuls a la inversió de l’Estat en 
infrastructures a Catalunya equiparant-la al percentatge del PIB i compensant els dèficits 
acumulats. 

 
3. Reclamar al Govern espanyol la publicació de les balances fiscals de totes les CCAA, 

exposant la metodologia concreta per a calcular-les, l’actualització anual dels estudis 
sobre balances fiscals i la divulgació dels seus resultats. 

 
4. Comunicar aquests acords al president del Govern espanyol, al president de la Generalitat 

de Catalunya, al president del Parlament de Catalunya, al ministre  d’Economia i Hisenda 
del govern espanyol, al conseller d’Economia i Finances del govern de la Generalitat, als 
presidents del Congrés de Diputats i del Senat i a les entitats municipalistes catalanes. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Recasens (ERC) destaca que costa molt que l’Estat reconegui el deute històric amb 
les Comunitats Autònomes i que publiqui les balances fiscals. Cal apostar per un nou 
sistema de finançament més just per a Catalunya. A Alemanya, per exemple, es 
publiquen les balances fiscals, i no s’accepta un dèficit de més d’un 4% del PIB, quan 
aquí hem arribat al 9%. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la moció. De tota manera, dubta que el 
PSOE (partit que governa a l’Estat) ho accepti, ja que el govern té actuacions positives 
(com la devolució dels papers de Salamanca) i altres negatives (divisió de la llengua 
catalana i valenciana, il·legalització de partits, etc.). Encoratja a ERC a fer tot el que 
pugui perquè el govern de l’Estat rectifiqui i adopti mesures positives per a Catalunya i 
la democràcia. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, tot i que discrepa d’alguna afirmació 
puntual com la que advoca per una negociació bilateral Generalitat-Estat, perquè 
l’assumpte afecta totes les Comunitats Autònomes. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció. Opina que primer caldria publicar les 
balances fiscals, per després poder negociar amb més força i raó moral a la vista dels 
seus resultats. Quant al punt dispositiu dos, proposa suprimir (en el text transcrit ja s’ha 
fet) la referència a què l’equiparació amb altres territoris tingui lloc en un termini de deu 
anys, atès que no cal posar limitacions i ja es negociarà. ERC accepta aquesta petició. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) manifesta que votarà a favor de la moció. És 
essencial que es publiquin les balances fiscals per a poder negociar un bon sistema de 
finançament per a Catalunya, sense ser insolidaris. L’actual sistema és deficient, i 
recorda que va ser pactat pel PP i CiU. Contesta Pere Regull (CiU) que, fins que 
Catalunya no tingui reconeguda la seva sobirania, cal pactar el sistema menys dolent 
possible amb qui governi; es va pactar amb el PP perquè el PSOE era a l’oposició, i el 
sistema anterior que s’havia pactat amb el PSOE era encara pitjor. Colomé replica que 
l’any 1996 CiU va pactar amb el PP quan aquest no tenia majoria absoluta, i duplica 
Pere Regull en el sentit que CiU també va donar suport per garantir la governabilitat a 
un govern socialista de Felipe González esquitxat per molt escàndols. Per la seva banda, 
Josep Ramon (PP) manifesta que el seu partit no es anticatalà, com ho demostra que va 
pactar el model de finançament quan disposava de majoria absoluta; cal treballar –diu 
Ramon- progressivament i tenint en compte els interessos de totes les comunitats 
autònomes. 
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Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) dóna suport a la moció. Ell hagués preferit 
que en primer terme s’exigís la publicació de les balances fiscals, i recorda que en el 
Parlament de Catalunya una comissió ja treballa sobre aquesta qüestió. 
 
Joan Recasens (ERC) manifesta que el seu partit no mira al passat sinó al futur. Cal 
publicar les balances fiscals i reduir el dèficit fiscal de Catalunya, per arribar al dèficit 
zero. També cal continuar el procés de reivindicació d’altres drets (seleccions esportives 
catalanes, matrícules dels cotxes, potenciació del català, etc.). 
 
 
XI. MOCIÓ SOBRE ESTATUTS I GOVERN LOCAL 
 
Es llegeix la següent moció dels grups d’ERC i Socialista (PSC-ICV): 
 

El proper dia 19 d’abril es commemoren els 26 anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics, una data que coincideix amb un moment polític de previsibles reformes a tots els 
nivells: constitucionals i estatutaris. 

Catalunya necessita fer un decisiu salt endavant en el seu autogovern. Aquest és 
l’objectiu fonamental de l’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya que s’està 
elaborant per part del Parlament català. En aquest moment decisiu pel futur del nostre país, els 
Ajuntaments catalans volem manifestar el nostre ferm compromís amb el nou Estatut i la 
voluntat que aquest reconegui i empari el nostre potencial de servei al poble de Catalunya. 

Fa vint-i-cinc anys els catalans i les catalanes vàrem recuperar les institucions del 
nostre autogovern. Al llarg d’aquest període la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments 
democràtics s’han consolidat com a institucions que garanteixen la convivència i el progrés de 
la nostra societat. 

Ara que estem en condicions per avançar en l’autogovern dels catalans i catalanes, els 
ajuntaments no només no volem ser aliens a aquest procés sinó que volem desenvolupar un 
paper actiu i rellevant en la nova etapa que s’obrirà amb l’aprovació del nou Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (EAC). 

Els ajuntaments manifestem que el nou EAC és una oportunitat única per a reconèixer 
el paper decisiu dels governs locals en l’administració dels interessos dels ciutadans. 
 

En aquest sentit demanem que el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya: 
1.- Reconegui que els ajuntaments i les vegueries són els governs locals de Catalunya, i 

que formen part del sistema institucional propi de Catalunya, conjuntament amb els Consells 
comarcals i les altres entitats locals que es puguin crear. 

2.- Garanteixi un nucli competencial propi als governs locals, atribucions que seran 
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia de govern i administració, subjecte només 
a controls de constitucionalitat i legalitat.  

3.- Incorpori entre els seus principis el concepte de subsidiarietat en la regulació de les 
relacions dels governs locals amb la Generalitat de Catalunya i els altres nivells de govern. 
D’acord amb el que estableix la Constitució i la Carta europea de l’autonomia local, l’EAC ha 
de garantir l’autonomia política i administrativa dels governs locals. 

4.- Garanteixi la plena personalitat jurídica i capacitat dels municipis perquè, amb 
autonomia, governin, exerceixin les competències d’ordenació, gestió i resolució que tenen 
encomanades i defensin els interessos propis de les col·lectivitats a les que representen. 

5.- Els governs locals han de disposar dels recursos necessaris per exercir les funcions 
que la llei els atribueix, amb uns estàndards de qualitat adequats a la naturalesa de cada 
servei. Els ajuntaments també hauran de disposar dels recursos necessaris per finançar la 
despesa vinculada als serveis que no els atribueixen les lleis i que responguin a necessitats 
socials consolidades i no ateses per altres administracions. L’administració competent 
assumirà el finançament d’aquests serveis, que a Catalunya signifiquen al voltant del trenta per 
cent de la despesa dels ajuntaments. 
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Han de disposar de capacitat per regular les seves pròpies finances en el marc de la 
llei. Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o tipus de tributs locals dins els límits 
establerts per la llei i la garantia d’autonomia en la seva gestió. 

Han de disposar d’autonomia pressupostària i de despesa en l’aplicació dels seus 
recursos, incloent les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d’altres nivells de 
l’ administració, dels quals poden disposar lliurement en l’exercici de les competències. Les 
modificacions del marc normatiu, per part d’altres administracions, que disminueixin els 
ingressos tributaris locals hauran de contemplar la compensació d’aquesta disminució. 

6.- L’Estatut ha de contemplar que els governs locals participin en els impostos, propis 
o en regim de cessió, de la Generalitat. Aquesta participació haurà de ser de caràcter 
incondicionat i consistirà en un percentatge del total dels seus ingressos i es regularia 
mitjançant una llei del Parlament. 

7.- Per garantir l’equilibri pressupostari i la suficiència financera dels governs locals 
de Catalunya, l’Estatut ha de garantir que qualsevol nova atribució de competències que 
provingui de la Generalitat estigui acompanyada de l’assignació dels recursos necessaris per 
al seu correcte finançament. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups d’ERC, Socialista –PSC-ICV- i 
CUP) i 6 abstencions (CiU i PP). 
 
Joan Recasens (ERC) defensa la moció, tot dient que es tracta d’una proposta elaborada 
per la Federació de Municipis. El nou Estatut també ha de potenciar el paper dels ens 
locals, quant a competències i recursos. 
 
Francisco Romero (grup Socialista, PSC-ICV) s’afegeix als comentaris de Joan 
Recasens, i manifesta que també han de rebre recursos els municipis pels serveis que 
presten i que no són de la seva competència sinó d’altres administracions. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al fet que l’Estatut reforci el pes dels 
ajuntaments. Tot i així, l’Estatut hauria d’anar més enllà (supressió de Diputacions, 
vegueries pròpies, dret a l’autodeterminació, etc.). 
 
Josep Ramon (PP) afirma que s’abstindrà en la votació. Malgrat que comparteix bona 
part de la moció, el PP aposta per la subsistència de les diputacions, i no per la creació 
de vegueries. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que també comparteix una part de la moció. Tanmateix, el 
seu grup s’abstindrà, perquè parla de vegueries i molts territoris estan descontents amb 
la ubicació que es proposa. Ha de quedar clara l’organització territorial de Catalunya, i 
l’Estatut no s’ha d’allunyar de la realitat i de la voluntat dels territoris. També hauria de 
quedar clar que les vegueries substitueixen les diputacions, perquè en un altre cas hi 
hauria duplicitats inadmissibles. 
 
 
XII. MOCIÓ SOBRE AL·LEGACIONS A L’ESTUDI DE LA N-340 
 
Es dóna lectura a la següent moció de CiU: 
 

Atès que el principal obstacle esgrimit que impedeix cobrir a nivell les línies de 
ferrocarril al tram urbà de Vilafranca comprès entre els carrers Germanor i l’Avinguda del 
Vendrell, és el fet que la cota del terreny no és prou baixa per fer-ho possible, 

Atès que aquesta cota ve determinada, sobretot, pel punt de cruïlla tant de la línia del 
TGV com de la línia de rodalies amb la N-340, en el punt quilomètric 1.210,5, que es troba a 
una cota de 190 metres sobre el nivell del mar. 
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Atès que, en aquests moments es troba en període d’exposició pública el “Estudio 
informativo y estudio de impacto ambiental: N-340 de Cádiz a Barcelona PP.KK. 1172 a 
1220,5. Autovía. Tramo: Inicio variante de Altafulla y Torredembarra – Final variante de 
Vilafranca del Penedès. Clave: EI-1-T-09. Províncias de Tarragona y Barcelona”, i que els 
ajuntaments afectats poden presentar-hi al·legacions, 

Atès que en el plec d’al·legacions que ha presentat el Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès a l’esmentat estudi, s’ha sol·licitat que es facin modificacions en el tram de la N-340 
dins dels terme municipal de Vilafranca, entre d’altres, 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 
Que en el plec d’al·legacions que l’Ajuntament de Vilafranca presenti a l’estudi 

endegat pel Ministeri de Foment, s’hi inclogui una al·legació per sol·licitar una rebaixa de cota 
de rasant suficient que permeti, en el futur, la consegüent rebaixa de cota dels dos ponts 
ferroviaris que passen per sobre de la N-340 i que, per tant, no hipotequin un cobriment a nivell 
de les línies en el seu tram urbà per Vilafranca. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep M. Figueras (CiU) afirma que no es pot renunciar a un cobriment total i a nivell 
del ferrocarril en el futur, per a la qual cosa cal fer la previsió apuntada en la moció 
(rebaix de la cota de la variant en cert punt). Caldria incloure-ho en les al·legacions de 
l’Ajuntament, les quals d’altra banda volen ser conegudes per CiU. La mesura, malgrat 
alguns problemes tècnics que es poden superar, és possible, i no atempta contra els 
postulats de la Carta del Paisatge de la comarca. 
 
Otger Amatller (CUP) valora positivament la proposta. No obstant, sobre l’estudi 
informatiu, el seu grup no desitja una nova infraestructura com el desdoblament, i 
aposta per la gratuïtat de l’autopista. Destaca que el termini de concessió de l’autopista 
es va anar allargant durant el govern del PP. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. Afirma que la concessió de 
l’autopista ja es va allargar abans del govern del PP, i que aquest govern va aconseguir 
una rebaixa dels peatges. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) dóna suport a la proposta. Ja es va presentar 
al Ministeri en l’etapa del PP i no es va acceptar perquè presenta problemes tècnics. De 
tota manera, es pot demanar i seria positiu aconseguir-ho. Quant a les al·legacions en 
general que es formulin sobre l’estudi, lògicament els grups municipals seran informats. 
 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE CARTA DE VITÒRIA I MUNICIPALISME 
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista (PSC-ICV): 
 

La commemoració a Vitòria del 25è aniversari dels ajuntaments democràtics ha 
posat de manifest l’extraordinari paper que els governs locals han representat en el 
desenvolupament social, econòmic i cultural durant aquest període de convivència 
democràtica. 

La mirada a aquest passat, viscut com a propi i del qual han estat protagonistes 
milers de persones que van contribuir a escriure la història del municipalisme, es 
converteix avui en un actiu de futur i en una potent palanca per  generar nous impulsos 
de benestar ciutadà.  
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Els governs locals som Estat, formem part de l’estructura territorial de l’Estat, 
som institucions polítiques constituïdes a través de la decisió democràtica dels 
ciutadans, amb les nostres propis òrgans de govern, de gestió, de control i fiscalització 
de l’acció de govern, la nostra capacitat reglamentària i fins i tot la nostra capacitat 
jurisdiccional. 

Al llarg d’aquests 25 anys les corporacions locals hem assumit, amb 
responsabilitat, funcions i competències que han donat resposta en tot moment a les 
demandes dels nostres veïns, que veuen en els ens locals la primera línia de l’Estat. 

Durant aquest període, hem incorporat progressivament la prestació de serveis 
a la ciutadania, amb la consegüent despesa de recursos propis derivada de l’exercici de 
competències de substitució, en múltiples qüestions de caràcter eminentment social. 
L’exercici continuat d’aquestes “competències impròpies” ha fet que al llarg d’aquest 
temps s’anés acumulant un deute, fruit de l’exercici reiterat de les competències de 
substitució d’altres administracions públiques. La reparació d’aquest deute constitueix 
la primera de les nostres reivindicacions. 

Les nostres propostes neixen de la unanimitat, fruit del consens, i de la 
constatació que les nostres mancances, necessitats i problemes són els mateixos. 
D’aquesta reflexió sorgeix el document que coneixem amb el nom de “Carta de 
Vitòria”. 

El decàleg del municipalisme del segle XXI que recull la Carta de Vitòria 
constitueix la declaració dels poders locals que marca l’horitzó per als propers anys 
entorn de les actuacions preferents de garantir la solvència econòmica i financera, 
delimitar el llistat de competències locals en el procés de reforma dels estatuts 
d’autonomia i la consolidació de la representació institucional i política dels governs 
en el Senat. 

És l’hora de realitzar, amb el suport i el consens de totes les institucions de 
l’Estat, una aposta decidida per donar la resposta que el municipalisme demana. Per 
això cal impulsar l’adopció de les mesures següents: 
  

DECÀLEG DEL MUNICIPALISME DEL SEGLE XXI 
1. Garantir la representació dels poders locals al Senat 

L’article 137 de la Constitució organitza territorialment l’Estat en municipis, 
províncies i comunitats autònomes. Perquè el Senat pugui desenvolupar la identitat de 
cambra territorial que li atorga l’article 69 de la Constitució, la seva composició ha de 
ser un reflex fidel d’aquesta estructura, contemplant la participació de les comunitats 
autònomes i dels governs locals en aquesta cambra territorial. 

2. Un nou Estatut del govern local  
El reconeixement constitucional dels governs locals com a nivells autònoms de govern 
territorial requereix, perquè sigui efectiu, l’establiment d’un àmbit competencial propi, 
que els permeti gestionar una part important dels assumptes públics sota la seva 
responsabilitat i en benefici dels seus veïns, així com un sistema de finançament que els 
garanteixi recursos suficients per a un exercici adequat.  

3. Un govern local solvent 
El principi constitucional de suficiència financera garanteix als governs locals els 
mitjans necessaris per desenvolupar les funcions que se’ls atribueixin, dotant-los de 
recursos que permetin assegurar que les competències assumides, sigui quin sigui el 
seu origen, s’exerciran a plena satisfacció dels veïns i, a més, amb un important estalvi 
de mitjans per l’interès i la proximitat en la gestió.  

La reforma que s’abordi ha de contemplar una connexió entre competències i 
mitjans adequats per exercir-les, a través del disseny d’un nou finançament local amb 
mitjans propis i transferències incondicionades de l’Estat i les comunitats autònomes, 
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en funció de les competències que es desenvolupin, i a través de l’establiment dels 
mecanismes d’anivellament que calguin per garantir l’equitat.  

Els poders locals hauran de ser compensats pel deute històric acumulat al llarg 
d’aquests anys a causa de la prestació de serveis per part dels ajuntaments, substituint 
la no presència dels altres poders de l’Estat. 

4. Un govern local de proximitat 
En els termes de la Carta Europea d’Autonomia Local, els governs locals tindran el 
dret i la capacitat efectiva d’ordenar i gestionar, en l’espai propi del qual parlem, una 
part important dels assumptes públics, aplicant com a norma general l’anomenat 
principi de subsidiarietat.  

La garantia de prestació de serveis públics de qualitat en tot el territori 
s’articularà mitjançant ens locals intermedis que permetran que totes les competències 
o serveis que interessin a la comunitat veïnal siguin prestats per institucions locals 
d’àmbit municipal o supramunicipal.  

5. Reforçar els mecanismes de relació intergovernamentals 
Les relacions de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques 
requereixen el bon funcionament d’una organització pública fortament 
descentralitzada. L’increment de la cooperació local amb l’Administració de l’Estat i 
les comunitats autònomes requereix la consolidació d’un mecanisme i de fórmules de 
cooperació conjunta entre l’Estat, les comunitats autònomes i els governs locals, 
aplicant el principi de subsidiarietat com a forma de distribució de funcions i 
competències entre les tres administracions. 

6. Un nou règim d’organització per als governs locals 
El reconeixement per la capacitat normativa de l’Estat de les comunitats 

autònomes i de les entitats locals ha d’anar acompanyat de la consolidació del principi 
d’autonomia local, que comporta el valor de les ordenances i els reglaments que 
aproven els governs locals, juntament al desenvolupament organitzatiu com a 
autèntiques institucions de govern. 

7. Un estatut dels càrrecs locals elegits  
Gairebé vint anys després de l’aprovació de la Llei de Bases del Règim Local, 
l’experiència acumulada durant aquest temps aconsella procedir a una autèntica 
revisió de l’estatut dels càrrecs locals elegits que garanteixi el ple desenvolupament de 
les seves funcions com a legítims representants democràtics del poble sobirà i que els 
atorgui, igualment, els mateixos drets socials que a qualsevol ciutadà quan deixin 
d’ocupar el càrrec públic per al qual van ser elegits.  

8. Modernitzar la funció pública local 
Impulsar una política de recursos humans integrada que permeti a tots els empleats 
públics locals desenvolupar plenament les seves aptituds, a fi d’aconseguir que la 
funció pública s’adapti a les exigències improrrogables de la creixent societat de la 
informació i les noves tecnologies i resulti possible una millor prestació de serveis 
davant la ciutadania.  

9. La institucionalització dels organismes representatius del món local 
Aquest és un pas necessari per aconseguir el reconeixement efectiu del paper que han 
tingut els governs locals en els últims vint-i-cinc anys i per restablir l’equilibri de 
representació que requereix el mandat constitucional de configuració territorial del 
nostre Estat de Dret. A través dels seus organismes representatius, els poders locals 
estaran representats en tots els consells i conferències sectorials de l’Estat i òrgans de 
les comunitats autònomes on es debatin i decideixin les polítiques territorials.  

10. Els poders locals són alhora òrgans de gestió i institucions públiques 
Són part integrant de l’Estat i en conformen un dels tres nivells de l’estructura 
administrativa, i gaudeixen de plena autonomia en les funcions que els són pròpies.  
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Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi: 
PRIMER: Recolzar el Decàleg del Municipalisme del segle XXI que sobre la 

carta de Vitòria ha elaborat la Federació de Municipis de Catalunya. 
SEGON: Remetre aquest acord al President del Govern de l’Estat i al president 

de la Generalitat de Catalunya . 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i del PP), 
6 en contra (grups de CiU i CUP) i 3 abstencions (grup d’ERC). 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) puntualitza que la moció recolza el 
decàleg sobre el municipalisme elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya, a 
partir de l’anomenada Carta de Vitòria. El municipalisme està d’aniversari, i cal 
enfortir-lo. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al municipalisme, i en aquest mateix ple s’ha 
aprovat una moció en aquest sentit. La Carta de Vitòria, malgrat tenir alguns aspectes 
positius, té algunes connotacions negatives, ja que no s’ha elaborat tenint en compte la 
realitat dels nostres municipis i de Catalunya. La Carta presenta una situació idíl·lica 
que no es correspon amb la realitat, es remet constantment a la Constitució espanyola, 
parla del “Gobierno de la Nación”, etc. Encara que es vulgui aprovar un decàleg, en 
realitat aquest es basa en una Carta que té aspectes negatius. 
 
Joan Recasens (ERC) anuncia l’abstenció del seu grup, per raons de fons (anunciades 
per Otger Amatller) i de forma. La carta l’ha elaborada la FEMP al marge del 
municipalisme català, i té punts positius i altres negatius. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a les manifestacions d’Otger Amatller i de Joan Recasens. 
La Carta planteja una visió centralista de l’Estat. És un document que a més no ha tingut 
en compte l’Associació Catalana de Municipis (aplega la majoria de municipis 
catalans); també cal estar atents per tal que des d’una visió pretesament municipalista no 
limitem de forma inacceptable les atribucions de les Comunitats Autònomes. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-), manifesta que la moció no planteja aprovar 
la Carta de Vitòria (ICV tampoc no subscriu aquesta Carta), sinó un decàleg elaborat 
per la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que encara que es vulgui disfressar, en realitat el decàleg 
es basa en la Carta de Vitòria. Recolzar el municipalisme és necessari, però la moció no 
és acceptable. 
 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE UN QUART JUTJAT 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 
 Des de l'any 1989 el nostre partit judicial té tres jutjats mixtes, de Primera 
Instància i Instrucció, que han d'atendre tot tipus d'assumptes penals i civils, inclosos els 
afers de família i tots els assumptes mercantils, a més a més, de les guàrdies setmanals i 
dels judicis ràpids.  
 És evident que el creixement demogràfic de Vilafranca i Comarca comporta una 
saturació dels jutjats que, amb els mateixos efectius de quatre anys enrera, estant atenent 
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una vila i una comarca que ha incrementat la seva població en més de 6.000 habitants en 
aquest període. 

Això afecta negativament en l’agilitat i el funcionament dels Jutjats i origina 
deficiències en els serveis als vilafranquins i penedesencs, afectant tot el que són les 
relacions civils i econòmiques que es veuen perjudicades pels grans retards que hi ha en 
l’activitat de la justícia.  
  La construcció del nou edifici judicial, del qual no en sabem res malgrat que 
havia de començar-se a construir el passat octubre, millorarà sens dubte les necessitats 
materials però no solucionarà de cap manera el problema de la magnitud del treball, ja 
que els recursos humans i tècnics continuaran essent els mateixos.   

Aquests fets estan creant alarma social davant l’exagerat endarreriment en la 
tramitació dels temes, i per aquest motiu el Grup Municipal de Convergència i Unió fa 
arribar la proposta per tal que aquest Ple Municipal ACORDI: 

Que l’Ajuntament de Vilafranca faci les gestions oportunes per tal que el 
Departament de Justícia acordi:  

La concessió del quart jutjat a Vilafranca. 
L’immediat inici de les obres del nou edifici judicial. 

 
Defensa la moció Pere Regull, tot recordant que fa un temps es va plantejar una moció 
semblant. La situació de l’Administració de Justícia a Vilafranca i la comarca és molt 
greu, amb retards inacceptables (en posa exemples; casos de separacions, morositat, 
lloguers, etc.) que afecten les relacions  econòmiques i humanes. Des de 1989 tenim tres 
jutjats, i ens en cal un quart urgentment, perquè la situació demogràfica i social ha 
canviat molt; recorda que a Vilanova i al Vendrell disposen de 6 jutjats. L’edifici nou no 
s’ha començat a construir, i si s’han fet gestions per un quart jutjat no han donat 
resultats. El nou edifici, per si mateix, no solucionarà el problema si no es crea un nou  
jutjat per a Vilafranca i la comarca. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i 
d’ERC, amb el redactat següent: 
 
 A la part expositiva del paràgraf que comença “la construcció del nou edifici 
judicial........:  

suprimir el següent text:  “del qual no en sabem res malgrat que havia de 
començar-se a construir el passat octubre” 
 A la part dispositiva: 
 Suprimir l’únic punt pel següent text: “Que l’Ajuntament de Vilafranca continuï 
fent les gestions oportunes per tal que el Departament de Justícia acordi la concessió del 
quart jutjat a Vilafranca”  
 
Francisco Romero, en nom dels grups de govern, explica l’esmena, i detalla tots els 
passos i les sol·licituds que s’han fet, des de 2003, per aconseguir l’inici de la 
construcció del nou edifici judicial i el quart jutjat. L’adjudicació de l’obra ja ha tingut 
lloc, tal com ho ha confirmat el conseller de Justícia, i s’ha demanat un quart jutjat amb 
cartes, mocions, reunions, etc. Cal continuar treballant en aquesta línia. 
 
Sobre l’esmena Pere Regull (CiU) admet que l’obra està adjudicada (tot i que lamenta el 
retard en l’inici), però l’assumpte del quart jutjat està molt verd i cal insistir-hi amb tota 
la força que atorga un acord unànime del ple. Acceptaria l’esmena referent a la part 
expositiva i retirar de la part dispositiva l’aspecte que demana l’inici immediat de les 
obres, si els altres grups consenten el manteniment del redactat original quant al quart 
jutjat. 
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L’alcalde Marcel Esteve afirma que tots estem d’acord, i que es tracta de qüestions de 
matís. Insisteix en el fet que les obres ja estan adjudicades i començaran aviat, i que la 
reivindicació del quart jutjat s’ha tramès en moltes ocasions a la consellera anterior i al 
conseller actual. Josep Colomé, per la seva banda, manifesta que està demanada la 
llicència d’obres a l’Ajuntament, i que per atorgar-la definitivament s’ha exigit que es 
doni compliment a la normativa vigent en matèria de jaciments arqueològics. Tan bon 
punt s’hagin fet els treballs arqueològics, les obres podran començar. 
 
Finalment, per unanimitat s’accepta la proposta transaccional de CiU, i l’acord adoptat 
és el següent: 
 
 Des de l'any 1989 el nostre partit judicial té tres jutjats mixtes, de Primera 
Instància i Instrucció, que han d'atendre tot tipus d'assumptes penals i civils, inclosos 
els afers de família i tots els assumptes mercantils, a més a més, de les guàrdies 
setmanals i dels judicis ràpids.  
 És evident que el creixement demogràfic de Vilafranca i Comarca comporta una 
saturació dels jutjats que, amb els mateixos efectius de quatre anys enrera, estant 
atenent una vila i una comarca que ha incrementat la seva població en més de 6.000 
habitants en aquest període. 

Això afecta negativament en l’agilitat i el funcionament dels Jutjats i origina 
deficiències en els serveis als vilafranquins i penedesencs, afectant tot el que són les 
relacions civils i econòmiques que es veuen perjudicades pels grans retards que hi ha 
en l’activitat de la justícia.  
  La construcció del nou edifici judicial millorarà sens dubte les necessitats 
materials però no solucionarà de cap manera el problema de la magnitud del treball, ja 
que els recursos humans i tècnics continuaran essent els mateixos.   

Aquests fets estan creant alarma social davant l’exagerat endarreriment en la 
tramitació dels temes, i per aquest motiu el Grup Municipal de Convergència i Unió fa 
arribar la proposta per tal que aquest Ple Municipal ACORDI: 

Que l’Ajuntament de Vilafranca faci les gestions oportunes per tal que el 
Departament de Justícia acordi:  

La concessió del quart jutjat a Vilafranca. 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE AUKERA GUZTIAK 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 

En una resolució donada a conèixer el dissabte 26 de març, el Tribunal Suprem 
estimava la petició del fiscal general Conde Pumpido, seguint les indicacions de 
destacats membres del govern, i anul.lava la candidatura independentista basca Aukera 
Guztiak, setmanes després que ja havia impedit a Batasuna que presentés les seves 
llistes. 

És la cinquena cita electoral en què, gràcies a la llei de partits polítics aprovada 
per PP, PSOE i CiU, l’independentisme basc i milers de ciutadans i ciutadanes veuen 
vulnerats els seus drets més elementals. Abans, Batasuna, AuB, Herritarren Zerrenda, 
Euskal Herritarrok i més de 200 candidatures locals independentistes ja foren prohibides 
per l’estat espanyol. 

Ens trobem dons, davant d’una nova agressió antidemocràtica de l’estat espanyol 
que pretén imposar el seu sistema a base d’il.legalitzacions, detencions, 
empresonaments i tortures. 
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Atès això, la CUP demana que el Ple aprovi el següent: 
1.- Que aquest Ajuntament faci arribar una carta al Govern de l’estat espanyol 

exigint la derogació de la Ley de Partidos per antidemocràtica. 
2.- Que aquest Ajuntament es solidaritzi amb les campanyes que es fan als 

Països Catalans en contra de la repressió que patim les nacions sense estat.  
 
Otger Amatller (CUP) recorda que en les recents eleccions al Parlament basc no es va 
poder presentar tothom, i que no és la primera vegada que s’il·legalitza l’esquerra 
independentista. La Llei de partits és inconstitucional, perquè no es poden il·legalitzar 
les idees. 
 
Tot seguit es llegeixen les esmenes presentades pel grup Socialista (PSC-ICV), amb el 
redactat següent: 
 A la part expositiva: 
 Suprimir el darrer paràgraf, es a dir el text: “Ens trobem doncs davant d’una 
nova agressió antidemocràtica de l’estat espanyol que pretén imposar el seu sistema a 
base d’il.legalitzacions, detencions, empresonaments i tortures. 
 A la part dispositiva: 
 1,.- Substituir el primer punt pel següent text: “Que aquest Ajuntament faci 
arribar una carta al President del Govern Espanyol demanant l’inici d’un procés de 
revisió de la ley de Partidos que inclogui la participació i el consens del major nombre 
possible de formacions polítiques”. 

2.- Suprimir el punt 2. 
 

Defensa l’esmena Francisco Romero en nom del grup Socialista (PSC-ICV). Afirma 
que no es pot parlar de repressió i de situació antidemocràtica. Tot i així, la Llei es va 
aprovar en un context determinat, i s’ha de revisar totalment amb consens. 
 
Sobre l’esmena, Otger Amatler (CUP) la rebutja, i entén que les nacions sense Estat 
estan reprimides. És antidemocràtic no permetre la presentació de partits a les eleccions, 
i es pregunta si el consens quant a la revisió de la llei inclourà Batasuna. 
 
Josep Ramon (PP) pren postura contra l’esmena i contra la moció. La Llei de partits és 
positiva, ja que no poden participar en unes eleccions organitzacions que siguin la 
perllongació de grups terroristes. La Llei, d’altra banda, pràcticament ha eliminat el 
fenomen de la “kale borroka”. 
 
Joan Ríos (ERC) es mostra contrari a l’esmena i a favor de la moció. En una democràcia 
no es pot anul·lar el pensament. Fa referència a les recents eleccions basques, en les 
quals finalment les veus independentistes no s’han pogut fer callar. Cal parlar i deixar 
parlar lliurement. 
 
Pere Regull (CiU) considera que el problema no és tant la Llei de partits com la seva 
aplicació. El projecte de Llei va ser esmenat amb èxit per CiU. CiU va exigir que no es 
pogués il·legalitzar cap partit per la seva ideologia o pel seu intent de superar el marc 
constitucional, que el pronunciament correspongués a l’Administració de Justícia, que 
es respectés la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans i que la Llei no tingués 
caràcter retroactiu. La llei s’ha aplicat indegudament amb la il·legalització de Batasuna, 
i si es revisa hauria de deixar clar que no es pot portar a terme una il·legalització en cap 
cas, tret que es delinqueixi, i que no es pot obligar ningú a manifestar si està d’acord o 
no amb una determinada qüestió. A la vista d’aquesta situació, Pere Regull manifesta 
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que s’hauria d’abstenir tant en l’esmena com en la moció, i demana que aquesta sigui 
retirada. Posteriorment es podria redactar una moció amb els aspectes essencials que 
hauria de contenir la modificació de la llei. 
 
Sotmesa a  votació l’esmena, és aprovada amb 10 vots a favor (grup Socialista –PSC-
ICV-), 5 en contra (ERC, PP i CUP) i 5 abstencions (CiU). 
 
Quant a la moció amb l’esmena, Otger Amatller (CUP) comenta que la moció, tal com 
estava plantejada, era correcta i no serà retirada, i que si CiU ho desitja pot elaborar una 
moció diferent posteriorment. Invita al grup Socialista a reflexionar sobre el concepte de 
democràcia. 
 
Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) afirma que ICV és partidària de la derogació 
de la llei, perquè totes les idees s’han de poder expressar sense violència. No obstant, 
mai no podria donar suport al punt segon del text de la moció inicial, ja que no es pot 
donar suport a campanyes indeterminades. 
 
Sotmesa a votació la moció, amb l’esmena incorporada, és aprovada amb 14 vots a 
favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i CUP), 1 en contra (PP) i 5 abstencions 
(CiU). El text finalment aprovat és el següent: 

 
En una resolució donada a conèixer el dissabte 26 de març, el Tribunal Suprem 

estimava la petició del fiscal general Conde Pumpido, seguint les indicacions de 
destacats membres del govern, i anul.lava la candidatura independentista basca Aukera 
Guztiak, setmanes després que ja havia impedit a Batasuna que presentés les seves 
llistes. 

És la cinquena cita electoral en què, gràcies a la llei de partits polítics aprovada 
per PP, PSOE i CiU, l’independentisme basc i milers de ciutadans i ciutadanes veuen 
vulnerats els seus drets més elementals. Abans, Batasuna, AuB, Herritarren Zerrenda, 
Euskal Herritarrok i més de 200 candidatures locals independentistes ja foren 
prohibides per l’estat espanyol. 

 
Atès això, s’acorda: 
Que aquest Ajuntament faci arribar una carta al President del Govern Espanyol 

demanant l’inici d’un procés de revisió de la ley de Partidos que inclogui la 
participació i el consens del major nombre possible de formacions polítiques 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE LA NORMATIVA D’ESTRANGERIA 
 
Se sotmet al ple la següent moció del grup de la CUP: 
 

El passat 7 de febrer va entrar en vigor el procés de regularització previst en una 
disposició transitòria del nou Reglament de la Llei d’Estrangeria espanyola. D’acord amb 
aquesta “generosa” mesura, els empresaris que fins aleshores s’havien estat  beneficiant del la 
situació dels treballadors i treballadores “sense papers” podien optar per regularitzar la situació 
d’aquestes persones  mitjançant un contracte de sis mesos. Però els requisits per accedir a la 
regularització són, com a mínim, excloents per no dir que semblen dissenyats sota els criteris de 
la Patronal:  

-Cal un certificat d’antecedents penals  del país d’origen. Val a dir, que la llista de 
governs que, arreu del món, reprimeixen a la dissidència no és curta. Per altra banda, aquesta 
operació topa amb la burocràcia corrupta o caòtica de molts dels països d’origen i si cal que el 
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certificat porti el segell de l’ambaixada espanyola al país d’origen, això pot significar que un 
familiar hagi de fer un desplaçament addicional. 

 -Cal un contracte de sis mesos. Tres mesos pel sector de l’agricultura i normes un xic 
més “favorables” per al servei domèstic. Això ens fa pensar que hi haurà empresaris que 
vendran, literalment, els contractes de treball.  

Centrant-nos en la regularització via l’obtenció d’un contracte laboral cal denunciar que 
deixa fora als i a les menors d’edat i també a les dones que, o bé no treballen fora de casa o bé 
treballen en l’economia submergida (tasques domèstiques i assistencials, treball sexual, entre 
d’altres). A més, el servei domèstic té un règim especial que condemna a les companyes que 
vénen amb una oferta de treball relacionada amb aquest sector a no poder acceptar cap altra 
feina diferent durant el primer any. A més, són les pròpies treballadores les que es fan càrrec de 
pagar la seva seguretat social.  

Si bé és cert que la Reagrupació familiar permet la residència a moltes dones també és 
cert que no implica l'obtenció del permís de treball. Per tant, aquestes dones resten sotmeses a la 
dependència vers el marit al no permetre’ls l’accés al mercat laboral.  
Per tot això, demanen que l'Ajuntament de Vilafranca assumeixi les següents propostes i 
demandes:  

Instar al Govern de l'estat la supressió del contracte de treball com a requisit 
imprescindible i l'ampliació del termini de tres mesos del procés de regularització. 
La renovació de les targetes de residència denegades i la concessió de permisos provisionals 
Instar al govern de l'estat i de la Generalitat perquè tanquin els centres d'internament per a 
estranger i que saturi qualsevol represàlia  contra els i les immigrants en lluita 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (CUP) i 19 en contra. 
 
Defensa la moció Otger Amatller (CUP), recordant que amb el procés de regularització, 
per al qual es dóna un termini ridícul, es formen cues, i molta gent restarà al marge del 
procés per l’exigència d’un contracte de treball. L’assumpte no és senzill, però hem de 
pensar què farem després amb tantes persones en situació il·legal. No són tampoc 
acceptables els centres d’internament, i cal trobar solucions de forma que cap persona 
sigui il·legal. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, perquè s’advoca de fet per la tesi de 
papers per a tothom, i això no és assumible. No es poden acollir persones sense 
limitacions, perquè aquest fet a més provocaria molts problemes educatius, sanitaris, 
d’habitatge, etc. Únicament es pot acceptar un nombre raonable de persones si volem 
que puguin tenir els mateixos drets i deures que les persones d’aquí. 
 
Aureli Ruíz (CiU) comparteix alguna de les tesis d’Otger Amatller sobre les situacions 
d’abús empresarial que es produeixen. Però l’assumpte s’ha de regular, ja que si es 
regularitza la situació de tothom se soluciona un problema, però se’n creen d’altres 
(saturació de la sanitat, del sistema educatiu, etc.). No es pot establir una situació de 
liberalització total de l’entrada de persones al país. També caldria reclamar 
competències per a la Generalitat en matèria d’immigració. 
 
Anna Girona (en representació dels dos grups municipals de govern) rebutja la moció. 
El procés actual es basa en regularitzar la situació laboral, fent aparèixer l’economia 
submergida i acabant amb l’explotació laboral. És cert que algunes persones quedaran 
excloses del procés de regularització, però no és pot prescindir de l’exigència del 
contracte de treball, el qual és una garantia per al treballador. Recorda el compromís del 
Ministre de Treball d’inspeccionar i sancionar les empreses que ocupin treballadors 
il·legalment, i demana recursos per als municipis per a poder afrontar el fenomen de la 
immigració (s’ha previst ja una subvenció global de 60 milions d’euros per als 
municipis). 
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Otger Amatller (CUP) afirma que els estrangers amb situació irregular ja utilitzen ara 
els serveis públics, i si es regularitzessin pagarien impostos i Seguretat Social. No es 
tracta de permetre la lliure entrada de persones sense límits, i les persones actualment 
sense papers no tenen de fet drets. Les inspeccions laborals tindrien un altíssim cost, i 
finalment podrien acabar perjudicant els mateixos treballadors. Replica Anna Girona 
que la finalitat de les inspeccions ha de ser que els treballadors treballin en situació 
legal, i no la de que no treballin. 
 
 
XVII. MOCIÓ SOBRE AGERMANAMENTS 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 

La Candidatura d'Unitat Popular davant dels darrers agermanaments que ha efectuat 
l'ajuntament de Vilafranca amb d'altres poblacions, per les quals mostrem tot el nostre respecte, 
ens qüestionem la política que s'ha seguit i sota quin criteri social i cultural s'ha basat  per dur-
los a terme.  

Atès que en ple municipal es va aprovar el manifest de la CAL “Per un augment de l'ús 
social de la llengua catalana als municipis” en el qual es demana fomentar els agermanaments 
amb d'altres viles o ciutats de l'àmbit lingüístic català més enllà del Principat català, el qual 
podria implicar associacions de les diverses poblacions per tal de potenciar la coneixença entre 
les diverses terres catalanes. 

Atès això i amb la intenció de tirar endavant el projecte dels Països Catalans i donar a 
conèixer les diferents realitats existents en els diferents territoris dels Països Catalans. 

 
Atès això, des de la CUP demanem que el ple municipal aprovi les mesures 

seguidament esmentades: 
Que l'ajuntament de Vilafranca del Penedès prengui la iniciativa  i iniciï els contactes 

corresponents a curt termini per fer possible l'agermanament de les Vilafranques dels Països 
Catalans: Vilafranca de Conflent (Catalunya Nord), Vilafranca de Bonany (Illes Balears), 
Vilafranca del Maestrat (País Valencià) i Vilafranca del Penedès (Principat de Catalunya). 
 
Otger Amatller (CUP) aposta per la idea dels Països Catalans, i agermanar les quatre 
Vilafranques (una a cada extrem dels Països Catalans) seria molt positiu. 
 
Tot seguit, es presenta la següent esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 

1) Es proposa eliminar el primer paràgraf de la part expositiva de la moció. 
2) Es proposa substituir la part dispositiva pel text següent: 

 Que l’Ajuntament de Vilafranca treballi, en el marc de l’Associació Europea de 
Vilafranques, a la  que ja pertanyem, per constituir agermanaments multilaterals (una Xarxa) de 
les Vilafranques dels Països Catalans (Conflent, Maestrat, Bonany i Penedès) amb l’objectiu de 
donar a conèixer les diferents realitats existents en els diversos territoris dels Països Catalans. 
 
Lourdes Sánchez (en nom dels grups que proposen l’esmena) comenta els 
agermanaments que Vilafranca té amb Puerto Cabezas, Melzo, Novo Mesto i Bühl, i les 
raons que en cada cas els van justificar, les quals expliquen l’esmena a la part expositiva 
de la moció. Pel que fa a la part dispositiva, l’esmena pretén que s’utilitzi com a fòrum 
de trobada l’associació europea ja existent. A partir d’aquí, seria possible un 
agermanament multilateral (xarxa) entre les quatre Vilafraques dels Països Catalans, de 
manera que les quatre es puguin relacionar, i no només de forma bilateral. En el fons, la 
idea de la moció i la de l’esmena és la mateixa, si bé en el cas d’aquesta es tracta 
d’aprofitar el marc de l’associació ja existent. 
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Otger Amatller (CUP), sobre l’esmena, accepta les explicacions sobre els 
agermanaments existents, i admetria l’esmena referida a la part expositiva. Discrepa de 
l’esmena a la part dispositiva, perquè una cosa és l’associació europea i una altra la 
relació entre les Vilafranques dels Països Catalans. Es pot treballar en xarxa i no de 
forma bilateral, però sempre dins del marc configurat per les quatre ciutats. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a l’esmena, i Pere Regull (CiU) afirma entendre les dues 
postures, sempre que no es perdi de vista la necessitat d’establir un marc estable de 
relació entre les quatre Vilafranques dels Països Catalans. A parer de Regull, és més 
pràctic establir contactes directes entre les quatre Vilafranques, perquè com diu la dita 
castellana “quien mucho abarca poco aprieta”. 
 
Otger Amatller (CUP) no qüestiona la xarxa europea, però diu que la dels Països 
Catalans és una altra cosa, i sempre estem parlant d’iniciar contactes, perquè caldrà 
veure quina és la voluntat de les altres parts. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que en el fons tothom vol el mateix, i proposa deixar 
sobre la taula la moció i buscar un redactat de consens, petició que Otger Amatller 
desestima. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-
ICV-, d’ERC i del PP), 1 en contra (CUP) i 5 abstencions (CiU). 
 
A la vista d’aquesta situació, Otger Amatller retira la moció, per la qual cosa no es pren 
cap mena d’acord sobre aquest assumpte. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, finalment, invita a tots els grups a parlar de nou sobre la 
qüestió i sobre els agermanaments en general. 
 
 
XVIII. MOCIÓ CONTRA LA PRECARIETAT I EL TANCAMENT 
D’EMPRESES 
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

Darrerament, diverses multinacionals han anunciat el tancament de les seves factories i 
acomiadaments massius. Aquestes empreses, malgrat presentar importants beneficis, decideixen 
tancar centres de producció i marxar a d'altres parts del Món amb mà d'obra més barata.  

Cal tenir en compte que bona part bona part d’aquestes empreses va instal•lar-se al 
nostre pais gaudint de fortes subvencions de diner públic i grans facilitats -quasi regals- de sòl 
públic per part dels municipis escollits. Aquestes deslocalizacions no només afecten als 
treballadors de l'empresa sinó que moltes vegades, arrossega al tancament de petites i mitjanes 
empreses locals que feien de proveïdors, arrossegant a tota la comarca cap a un futur incert. 

Lear, Samsung, o més recentment MiniWatt a la Zona Franca, Joyco d'Alcarràs o 
Celestica al Parc Tecnològic del Vallès de Cerdanyola, són potser els casos més paradigmàtics. 
El tancament d'aquestes empreses han deixat i deixaran centenars de famílies a l'intempèrie i és 
conseqüència de l'actual escenari de globalització econòmica i recerca de reducció de costos 
empresarials. 

I és en aquest context de precarietat que se'ns evidencia cada vegada més un procés que 
ens durà cap a la transformació de la nostra terra en un desert industrial convertint-nos en una 
àrea de serveis destinada al turisme i a la construcció, i per tant, cada vegada més, la nostra 
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economia dependrà d'empreses transnacionals, d'empreses depredadores del medi ambient, molt 
més enfocades vers l'especulació financera que no pas per la regeneració de béns i serveis. 

Davant aquestes agressions contra la classe treballadora molts treballadors/es s'han 
organitzat i han iniciat una lluita digna. Un dels darrers exemples han estat els treballadors i 
treballadores de MiniWatt que han realitzat diverses mobilitzacions, tancades, accions i fins i tot 
una vaga de fam. I és important denunciar enèrgicament que algunes d'aquestes accions han 
estat durament reprimides, és el cas del que va passar el 22 de març  en què després d'una acció 
de suport a la campanya de boicot al grup Philips-LG i contra el tancament de MiniWatt, la 
policia espanyola va carregar brutalment i va detenir 9 companys i companyes solidaris amb la 
lluita contra el tancament d'empreses. 

Amb el tancament de MiniWatt prop de 1.000 treballadors i treballadores i les seves 
famílies es veuran directament afectats, anant a l’atur, rebent prejubilacions poc dignes o entrant 
a formar part del gruix dels treballadors precaris. Cal tenir present que si finalment es porta a 
terme el tancament de l’empresa, el sector de la plantilla que tindria unes condicions 
d’acomiadament més dolentes serien majoritàriament dones treballadores, que porten més de 
trenta anys a l’empresa. 

I tot això en els nostres dies, que als Països Catalans som cada vegada més les persones 
que vivim en una situació de major precarietat: contractes curts, facilitat per ser acomiadades i 
acomiadats, augment dels preus de l'habitatge, hipoteques... que sobretot pateixen alguns sectors 
com jovent, les dones i els i les immigrants. 

Per tot això, davant l'ofensiva neoliberal és important la lluita dels treballadors i 
treballadores per l'eradicació de l'explotació i la defensa de llurs drets i la justícia social. 

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
 

1. Que l'Ajuntament de Vilafranca es posicioni a favor de la lluita dels i les treballadores 
de MiniWatt i les altres empreses en situació similar. 

2. Demanar al parlament de Catalunya que aprovi les mesures necessàries per a protegir 
als treballadors i treballadores i l'economia del país de pràctiques irresponsables per part 
de les empreses.  

3. Que a les condicions dels concursos de subministrament, l'Ajuntament de Vilafranca 
tingui en compte com a valor que l'empresa proveïdora tingui un arrelament i una 
solvència en el país. 

4. Que l'ajuntament de Vilafranca no compri productes que siguin elaborats per empreses 
que s'hagin deslocalitzat dels Països Catalans. 

5. Que l'Ajuntament faci arribar a la Xarxa Contra els Tancaments i la Precarietat el seu 
suport. 

 
Otger Amatller (CUP) afirma que per desgràcia la deslocalització d’empreses es va 
generalitzant. Cal donar suport a la gent afectada, i potenciar les empreses amb 
comportaments socials més correctes i responsables. 
 
Es presenta la següent esmena a la moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV) i 
d’ERC: 
 

A la part dispositiva: 
Suprimir els punts 3, 4 i 5. 

 
En nom dels grups proposants, defensa l’esmena Francisco Romero, qui dóna suport als 
treballadors afectats i accepta que s’adoptin mesures normatives per part de 
l’Administració competent. No obstant, no es poden acceptar els punts dispositius 3, 4 i 
5. Romero afirma que els punts 3 i 4 vulneren la llei; a més, seria difícil valorar el 
concepte d’arrelament al país, i no comprar a empreses deslocalitzades podria acabar 
perjudicant les empreses catalanes. Quant al suport a la Xarxa, no és acceptable, tenint 



 25

en compte les postures d’aquesta Xarxa i el fet que no ha rebut el suport de cap altra 
ajuntament o institució. 
 
Otger Amatller (CUP) replica la postura de Francisco Romero. La moció no perjudica 
les empreses catalanes, i dóna per suposat que sempre fem complir les lleis. 
 
Aureli Ruíz (CiU) es mostra contrari a l’esmena, malgrat entendre les seves raons. Seria 
més partidari de debatre la moció en el seu conjunt, encara que potser CiU no podria 
donar-li suport. Probablement en certs casos de compres (no en els concursos) podria 
tenir-se en compte l’arrelament, i de fet l’Ajuntament ja ho està fent en algunes 
ocasions. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-
IVC-, d’ERC i del PP) i 6 en contra (CUP i CiU). 
 
Quant a la moció ja esmenada és aprovada per unanimitat, i el seu text és el següent: 
 

Darrerament, diverses multinacionals han anunciat el tancament de les seves factories i 
acomiadaments massius. Aquestes empreses, malgrat presentar importants beneficis, decideixen 
tancar centres de producció i marxar a d'altres parts del Món amb mà d'obra més barata.  

Cal tenir en compte que bona part bona part d’aquestes empreses va instal•lar-se al 
nostre pais gaudint de fortes subvencions de diner públic i grans facilitats -quasi regals- de sòl 
públic per part dels municipis escollits. Aquestes deslocalizacions no només afecten als 
treballadors de l'empresa sinó que moltes vegades, arrossega al tancament de petites i mitjanes 
empreses locals que feien de proveïdors, arrossegant a tota la comarca cap a un futur incert. 

Lear, Samsung, o més recentment MiniWatt a la Zona Franca, Joyco d'Alcarràs o 
Celestica al Parc Tecnològic del Vallès de Cerdanyola, són potser els casos més paradigmàtics. 
El tancament d'aquestes empreses han deixat i deixaran centenars de famílies a l'intempèrie i és 
conseqüència de l'actual escenari de globalització econòmica i recerca de reducció de costos 
empresarials. 

I és en aquest context de precarietat que se'ns evidencia cada vegada més un procés 
que ens durà cap a la transformació de la nostra terra en un desert industrial convertint-nos en 
una àrea de serveis destinada al turisme i a la construcció, i per tant, cada vegada més, la 
nostra economia dependrà d'empreses transnacionals, d'empreses depredadores del medi 
ambient, molt més enfocades vers l'especulació financera que no pas per la regeneració de béns 
i serveis. 

Davant aquestes agressions contra la classe treballadora molts treballadors/es s'han 
organitzat i han iniciat una lluita digna. Un dels darrers exemples han estat els treballadors i 
treballadores de MiniWatt que han realitzat diverses mobilitzacions, tancades, accions i fins i 
tot una vaga de fam. I és important denunciar enèrgicament que algunes d'aquestes accions han 
estat durament reprimides, és el cas del que va passar el 22 de març  en què després d'una 
acció de suport a la campanya de boicot al grup Philips-LG i contra el tancament de MiniWatt, 
la policia espanyola va carregar brutalment i va detenir 9 companys i companyes solidaris amb 
la lluita contra el tancament d'empreses. 

Amb el tancament de MiniWatt prop de 1.000 treballadors i treballadores i les seves 
famílies es veuran directament afectats, anant a l’atur, rebent prejubilacions poc dignes o 
entrant a formar part del gruix dels treballadors precaris. Cal tenir present que si finalment es 
porta a terme el tancament de l’empresa, el sector de la plantilla que tindria unes condicions 
d’acomiadament més dolentes serien majoritàriament dones treballadores, que porten més de 
trenta anys a l’empresa. 

I tot això en els nostres dies, que als Països Catalans som cada vegada més les 
persones que vivim en una situació de major precarietat: contractes curts, facilitat per ser 
acomiadades i acomiadats, augment dels preus de l'habitatge, hipoteques... que sobretot 
pateixen alguns sectors com jovent, les dones i els i les immigrants. 
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Per tot això, davant l'ofensiva neoliberal és important la lluita dels treballadors i 
treballadores per l'eradicació de l'explotació i la defensa de llurs drets i la justícia social. 
 

Atès això, s’acorda: 
1.- Que l'Ajuntament de Vilafranca es posicioni a favor de la lluita dels i les 

treballadores de MiniWatt i les altres empreses en situació similar. 
2.- Demanar al parlament de Catalunya que aprovi les mesures necessàries per a 

protegir als treballadors i treballadores i l'economia del país de pràctiques irresponsables per 
part de les empreses.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) fa referència a la presència en el saló de sessions, durant un 
període d’aquest ple, d’un grup de persones que protestaven i que han deixat fotografies 
sobre maltractaments policials a ciutadans. Els fets originaris es van produir als Monjos 
l’any 2002 (ja es va comentar), i finalment els maltractaments dels guàrdies civils seran 
tractats com a simples i presumptes faltes, mentre que els denunciants han passat a ser 
denunciats, amb peticions de penes per delictes que poden arribar als set anys de presó. 
Otger Amatller considera la situació una injustícia, i la CUP dóna suport a les protestes i 
condemna l’actitud violenta de la Guàrdia Civil i d’efectius de la Policia Local de Santa 
Margarida i els Monjos. Fa un prec perquè l’Ajuntament també ho condemni. Contesta 
l’alcalde Marcel Esteve que l’assumpte ja es va parlar en aquest ple, i que l’anterior 
alcalde va demanar informació sobre l’assumpte; aquesta informació es tractarà de 
recuperar i actualitzar. 
 
b) Otger Amatller (CUP) destaca que recentment el Parlament de Catalunya va aprovar 
una nova legislació sobre parelles, la qual permet l’adopció també per part de parelles 
homosexuals. Únicament van votar-hi en contra els diputats del PP, els d’Unió 
Democràtica i alguns diputats de Convergència Democràtica. Vilafranca es va declarar 
vila a favor de la diversitat sexual, i demana als grups municipals de CiU i del PP que 
demanin explicacions pel seu vot als diputats que van votar contra la nova legislació 
aprovada. 
 
c) Otger Amatller (CUP) afirma que el col·lectiu local de sords fa una campanya de 
recollida de signatures per tal que hi pugui haver un intèrpret en la programació 
informativa de TV Vilafranca. Considera que cal donar suport a aquesta reivindicació. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari,                                                               Vist i plau 
            L'alcalde, 
 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                           Marcel Esteve i Robert 
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