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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Núm. : 01/2008 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de gener de 2008 
Horari: de 20,03 hores a 23,35 hores  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
 
Hi assisteixen: 
 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- César Martín i Núñez  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i García  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
 
Amb caràcter preliminar, l’alcalde Marcel Esteve afirma que, en compliment d’una moció 
aprovada pel ple, aquesta és la primera sessió plenària que es retransmet en directe per la 
Televisió municipal de Vilafranca. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 18 de 
desembre de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
 
 
I. CORRECCIÓ ERRADA MATERIAL POUM DOMENYS III 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que, arran de la tramitació del pla parcial urbanístic del sector de sòl Domenys III, 
s’han detectat errades materials en el Text Refós del Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM), de Vilafranca del Penedès, les quals afecten l’esmentat sector de sòl urbanitzable 
industrial de Domenys III (SUD 2). 

Atès que, efectivament, el POUM que va ser aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el dia 11 de juny de 2003, en la fitxa del sector 2 
(Domenys III) que conforma l’article 271 de les normes urbanístiques, feia entre altres les 
previsions per a aquest sector següents: 

- Que els sistemes urbanístics serien de 15.527 m2 (4% del total) per a protecció de 
sistemes, de 66.745 m2 (19%) per a viari, de 50.592 m2 (15%) per a espais lliures i de 20.006 
m2 (6%) per a equipaments. 

- Que la superfície total per a sistemes era de 152.870 m2 (44%), i per a zones de 
194.959 m2 (56%). 

Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme, en el seu acord d’11 de juny de 2003 
esmentat d’aprovació definitiva del POUM, va establir un seguit de prescripcions que s’havien 
de recollir en un Text Refós, com així efectivament es va fer, però cap d’aquestes prescripcions 
feia referència a les previsions sobre sistemes i zones del sector de sòl Domenys III. 

Atès que tanmateix, i per una errada material, el Text Refós del POUM que es va 
aprovar i que va ser publicat el 26 de gener de 2004, alterà les previsions aprovades 
definitivament que s’han esmentat, indicant que les superfícies destinades a sistemes i zones 
serien de 173.470 m2 i de 174.359 m2 respectivament. Aquesta alteració involuntària no 
formava part de les prescripcions introduïdes en el Text Refós, i no va ser objecte de cap 
tramitació ni informe. 

Atès que l’existència de l’esmentada errada material consta corroborada mitjançant 
l’informe tècnic de la Direcció General d’Urbanisme de data 21 de setembre de 2007 incorporat 
a l’expedient. 

Atès  que d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu comú, es poden rectificar en qualsevol 
moment les errades materials i de fet que continguin els actes administracions i les disposicions 
generals. 
 

Vist l’informe tècnic emès, s’ACORDA: 
1. Constatar l’existència d’una errada material en l’article 271 de les normes 

urbanístiques del POUM de Vilafranca del Penedès, quant a les superfícies i percentatges de sòl 
que es destinen a sistemes i zones en el sector de sòl urbanitzable Domenys III. En aquest sentit, 
les xifres correctes són les que van ser objecte d’aprovació definitiva el dia 11 de juny de 2003 i 
que s’han transcrit en la part expositiva d’aquest acord. 

2. Demanar a la Comissió Territorial d’Urbanisme que aprovi la rectificació de l’errada 
material esmentada, i que ordeni la publicació de la versió correcta. En aquest sentit, l’informe 
tècnic municipal incorporat a l’expedient conté l’esmentada versió correcta de l’article 271 del 
POUM. 
 
Aquest dictamen no s’ha sotmès a votació, restant sobre la taula per a un major estudi. 
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Es fa constar que poc abans de l’inici de la sessió s’havia presentat per part del grup 
d’ERC una esmena a la totalitat del dictamen (i al següent de l’ordre del dia relatiu 
també al sector de Domenys III), demanant la reformulació del pla parcial tenint en 
compte les servituds inherents a les carreteres N-340 i de Sant Jaume. Tanmateix, 
l’esmena no va ser llegida pel fet d’haver retirat la ponència el dictamen inicial. 
 
El regidor d’Urbanisme Francisco Romero comenta que el POUM es va aprovar amb 
unes determinades condicions urbanístiques per al sector de Domenys III, aprovades 
inicialment i provisionalment per l’Ajuntament, i definitivament per la comissió 
territorial d’urbanisme (Generalitat). Posteriorment, quan  l’equip redactor extern va 
redactar el text refós del POUM, es va produir una errada material en la determinació de 
les superfícies assignades a sistemes i zones, la qual s’ha de corregir. L’existència de 
l’errada material ha estat reconeguda per la Direcció General d’Urbanisme de la 
Generalitat. El sector de Domenys III es troba en la seva fase final de tramitació, i és 
necessari executar-lo perquè ara mateix a Vilafranca no hi ha oferta de sòl industrial, i 
aquest sòl és necessari per garantir l’activitat econòmica i la creació d’ocupació. 
Tanmateix, a la vista del fet que per part d’ERC s’ha presentat una esmena a la totalitat 
a aquest dictamen i al següent de l’ordre del dia, Romero anuncia que com a ponent 
retira ambdós punts i deixa els dictàmens sobre la taula, amb la finalitat d’estudiar tots 
els aspectes, aclarir possibles dubtes i parlar-ne amb ànims de consens en el si de la 
Comissió Informativa. 
 
L’alcalde Marcel Esteve reitera que cal parlar-ne més, i assolir un acord en la línia del 
màxim consens possible. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) admet que és adient parlar-ne més si no existeix una 
majoria suficient, però amb l’ànim de tirar endavant el pla i de que tothom expressi 
clarament el seu parer. L’existència de l’errada material és clara, tal com ho corrobora la 
Generalitat. El pla parcial ja fa temps que es tramita, i les al·legacions presentades 
durant la informació pública incideixen només en aspectes puntuals de propietat i d’un 
talús, havent estat a més valorades i recollides. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que ha estat el seu grup el que ha presentat una esmena a la 
totalitat, i que ERC es proposa estar molt atenta a tots els assumptes d’urbanisme, per 
tal de garantir la transparència i la defensa dels interessos públics. El pla parcial no és 
correcte perquè situa una bona part de les zones verdes al costat de carreteres (variant de 
la N-340 i Sant Jaume), i aquestes zones verdes podrien estar a precari i no ser 
plenament urbanitzades i al servei dels ciutadans com a tals zones verdes tenint en 
compte les servituds legals en matèria de carreteres, servituds que el pla parcial no té en 
compte. No tota l’afectació derivada de les servituds de carreteres les hauria de suportar 
l’Ajuntament, i a parer seu la major part de la zona verda s’hauria d’acumular a la zona 
de la riera de Llitrà. ERC defensa les zones verdes al servei de la ciutadania, de forma 
que aquesta en pugui fer un ús adient, i per això el pla parcial de Domenys III no hauria 
de situar les zones verdes tocant les carreteres N-340 i de Sant Jaume, sinó 
principalment a la zona de la riera, perquè en un altre cas podria passar que en el futur 
possibles ampliacions de les carreteres o les limitacions que es deriven de les servituds 
d’aquestes provoquessin que aquestes zones verdes es perdessin, i que es perdés per tant 
espai públic. Caldria per tant reubicar les zones verdes, situant-les en indrets que no 
estiguin a precari, o bé descomptar les servituds prèviament a la reparcel·lació del 
sector. 
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Otger Amatller (CUP) manifesta que li preocupa que no es discuteixi el fons. Tret de la 
CUP, ningú no sembla posar objeccions al fet que es desenvolupi aquest polígon 
industrial que consumeix 350.000 m2 de sòl, perdent espais agrícoles. Si tira endavant 
aquest sector, en només quatre anys s’haurà transformat la major part de tot el sòl 
urbanitzable industrial que preveia el POUM per a molts anys. Això pot ser pa per avui i 
fam per demà, perquè una vegada esgotat Domenys III s’haurà de veure com es generen 
nous recursos per a l’Ajuntament. La indústria és necessària, però l’experiència 
demostra que s’instal·len activitats logístiques que consumeixen molt d’espai i generen 
pocs llocs de treball. La CUP ja es va oposar al POUM, i no està d’acord tampoc amb el 
pla parcial de Domenys III. Amatller es mostra preocupat perquè malgrat l’acord plenari 
de novembre de 2007 encara no s’ha presentat cap document relatiu a l’Agenda del 
POUM per a la seva negociació i obertura d’un procés participatiu, i l’Agenda també 
hauria de tractar del desenvolupament o no de Domenys III, a parer de la CUP. 
 
Josep Ramon (PP) demana consens en aquest assumpte. La nova zona industrial és 
necessària per a l’activitat econòmica, i a més generaria recursos per al municipi (IBI, 
IAE, llicències, etc.) que podrien finançar despeses corrents. Cal apostar per la indústria 
a Vilafranca. D’altra banda, l’errada material del POUM és força clara, i si es posés a 
votació el PP s’oposaria a l’esmena d’ERC, perquè la zona verda serveix de filtre i 
preserva el paisatge (el polígon industrial esdevé menys visible). 
 
Pere Regull (CiU) afirma que es va cometre una errada material, però aquesta 
circumstància no s’hauria d’acceptar com a normal. Han passat quatre anys des de 
l’errada i ningú no se n’havia adonat, fins al punt que l’equip de govern va aprovar 
inicialment el pla parcial sense advertir que no concordava amb la fitxa del sector 
continguda en el text refós del POUM. Quant al fons, Regull recorda que el seu grup va 
votar contra el POUM per preveure un creixement excessiu sense garantir que els 
serveis creixessin en consonància, i apostava per un creixement moderat basat en els 
polígons d’actuació en sòl urbà. No es pot acceptar que Vilafranca sigui una ciutat 
dormitori. Per poder tirar endavant Domenys III (finalment no fa 350.000 m2, sinó 
363.658 m2, sense que el dictamen faci referència a aquest increment), caldria justificar 
(i no s’ha fet) que ja no queda sòl industrial disponible, i que la nova oferta de sòl és 
necessària i es troba justificada. És bo deixar el tema sobre la taula i parlar-ne per 
analitzar les possibilitats d’un acord. CiU exigirà transparència i que el govern ho 
expliqui tot i clarament. Si les explicacions són convincents i la nova oferta de sòl 
industrial es justifica adequadament, CiU no s’oposarà a la proposta. 
 
Francisco Romero (ponent i grup Socialista) destaca que Vilafranca ha d’assumir el rol 
de motor econòmic i ha de disposar d’una oferta adient de sòl industrial, tal com preveu 
el POUM. Ja es va parlar del pla parcial de Domenys III en el si de la Comissió 
Informativa fa un any i mig, i en el ple arran d’una moció de la CUP. CiU va donar 
suport en el ple al desenvolupament d’aquest sector. L’assumpte ha estat tractat en el 
ple, en la Comissió Informativa, hi ha hagut un període d’informació pública, etc., i els 
grups que no hi han participat més haurà estat perquè no ho han volgut. Es parlarà amb 
tothom per mirar d’assolir un consens suficient, i també els promotors hauran de donar 
el seu parer. Quant a l’errada, és puntual i la va cometre l’equip redactor extern, 
tractant-se ara de corregir-la. 
 
L’alcalde Marcel Esteve intervé per defensar la necessitat de sòl industrial per tal de 
facilitar l’activitat econòmica i generar ocupació. 
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Otger Amatller (CUP) diu que titllar la CUP de ser catastrofista i d’anar contra el 
progrés no s’adiu amb la veritat. La CUP no defensa que no s’hagi de créixer, ni li fa 
por que hi hagi més població i indústria. Però l’Agenda que es va acordar elaborar ha 
d’indicar com es creix i a quin ritme, incloent l’assumpte de Domenys III i amb la 
participació de tothom. La CUP fa propostes de les quals se n’ha de parlar, i no pot ser 
que el govern es limiti a trucar-los deu minuts abans d’un ple per tal de negociar el 
sentit del vot. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que el seu partit creu en la Carta del Paisatge, però això és 
perfectament compatible amb la seva postura respecte del pla parcial. Ens podem posar 
d’acord en fer unes entrades de la vila agradables amb arbrat, però això no justifica una 
despesa en una zona verda que per les raons ja explicades podria esdevenir inútil. 
També hi ha altres opcions, com per exemple les pantalles visuals. L’equip de govern fa 
la sensació que escolta molt els propietaris, i poc la majoria dels ciutadans. Cal valorar 
tant els interessos públics com els privats, però els primers tenen una importància 
cabdal. 
 
Pere Regull (CiU) defensa la necessitat de rectificar la forma de presentar els assumptes. 
Avui tothom diu apostar pel diàleg i l’entesa, i CiU també estar disposada a arribar a 
acords sobre l’urbanisme de Vilafranca si es dialoga i es fan propostes raonables. No és 
acceptable però que la reacció de l’equip de govern consisteixi en atacar CiU. La realitat 
és que Vilafranca creix i que els serveis estan saturats, i cal fer servir l’Agenda del 
POUM i escoltar altres parers, com per exemple la proposta de posar límits a les 
activitats merament logístiques o de magatzem. Cal reflexionar, admetent que hi ha 
d’haver indústries, però estudiant quina indústria i de quina mena. Espera que el govern 
accepti la mà estesa dels altres grups. 
 
L’alcalde Marcel Esteve reitera que cal parlar i arribar a acords, en les formes i en el 
fons. L’equip de govern té ganes de tirar endavant Domenys III, per generar activitat i 
ocupació i tal com reclamen tots els agents econòmics i socials. S’accepta la mà estesa 
de tothom i es dialogarà. 
 
II. PLA PARCIAL DOMENYS III 
 
Com ja s’ha comentat arran del punt anterior de l’ordre del dia, aquest assumpte ha estat retirat 
per la ponència, i deixat sobre la taula per a un estudi i negociació posteriors. 
 
III. AGENDA POUM I RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, mitjançant acord de data 6 de novembre de 2007, va disposar 
l’inici dels treballs de revisió i d’actualització de l’agenda del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Vilafranca del Penedès, i va suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats 
i d’instruments de gestió urbanística tant en els sòls urbanitzables no delimitats com en els 
sectors de sòl urbanitzable delimitat “Camí i Carretera de Moja”, “Mas Rabassa”, “la 
Pelegrina”, “Porroig” i “Marges Alts”. 

Atès que l’esmentat acord plenari ha estat objecte de tres recursos de reposició 
presentats els dies 14, 18 i 21 de desembre de 2007 per part de diferents persones propietàries 
de terrenys corresponents als sectors “la Pelegrina”, “Camí i Carretera de Moja” i “Mas 
Rabassa”. 
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Atès que l’òrgan competent per a resoldre els esmentats recursos és el ple municipal, el qual 
adoptarà en el seu cas els acords que procedeixin a la vista dels informes tècnics i jurídics que 
s’emetin. 

Atès que el recurs presentat el dia 14 de desembre de 2007, per part de la Junta de 
Compensació provisional del SUD 4 la Pelegrina i de diferents propietaris de sòl del mateix 
sector, demana per altressí que se suspengui l’executivitat de l’acord plenari recorregut mentre 
no es resolgui el recurs interposat, al·legant perjudicis que l’execució de l’acord ocasionaria 
als recurrents. 

Atès que sense entrar en el fons del recurs presentat, i exclusivament pel que fa a la 
petició de suspensió de l’executivitat de l’acord adoptat, aquesta petició ha de ser desestimada, 
per les raons següents: 

a) La regla general que estableix l’article 111.1 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, és que la interposició de 
qualsevol recurs no suspèn l’execució de l’acte impugnat. Només excepcionalment es pot 
acordar la suspensió, prèvia ponderació dels perjudicis que causaria a l’interès públic la 
suspensió i dels perjudicis que la manca de suspensió ocasionaria als recurrents, si l’execució 
pot causar perjudicis d’impossible o difícil reparació o si la impugnació es fonamenta en 
causes de nul·litat de ple dret de l’acord. 

b) L’acord impugnat té la naturalesa de mesura cautelar que suspèn la tramitació de 
determinats instruments de planejament urbanístic derivat i de gestió, amb la finalitat d’evitar 
que es consolidin situacions que puguin ser eventualment contràries a les determinacions de 
l’agenda del POUM que s’ha de revisar i d’actualitzar. Des d’aquesta perspectiva, esdevindria 
irracional acceptar una mesura cautelar de suspensió que buidaria de contingut un acord 
plenari que estableix estrictament una mesura cautelar de suspensió. 

c) En matèria de planejament urbanístic, i d’acord amb jurisprudència consolidada, 
s’ha d’optar amb caràcter general per l’executivitat dels acords adoptats, atès que l’interès 
públic derivat de la necessitat de revisar i d’actualitzar l’agenda esdevé prevalent. D’altra 
banda, no consta quins perjudicis d’impossible o difícil reparació podria ocasionar als 
recurrents l’execució de l’acord, especialment tenint en compte que es preveu poder sotmetre al 
ple municipal l’agenda revisada en un termini breu de temps. 

Atès que l’òrgan competent per a resoldre aquest recurs és el ple municipal. Tanmateix, 
d’acord amb l’article 111.3 de la Llei 30/1992, les peticions de suspensió s’han de resoldre en 
el termini màxim de trenta dies i, tenint en compte que el ple municipal no se celebrarà fins al 
dia 22 de gener proper, s’estima adient adoptar l’acord corresponent per part de la Junta de 
Govern Local, sens perjudici de la seva posterior ratificació pel ple municipal. 
 

Per això, s’ACORDA: 
1. Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’executivitat de l’acord plenari de 6 

de novembre de 2007, formulada per altressí en el recurs de reposició presentat el dia 14 de 
desembre de 2007 per part de la Junta de Compensació provisional del SUD 4 la Pelegrina i de 
diferents propietaris de terrenys del sector, i sense entrar en el fons de l’esmentat recurs de 
reposició. 

2. Sotmetre aquest acord a la ratificació del ple municipal. 
3. Notificar l’acord als recurrents, en el domicili únic designat en el recurs.”------

-- 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Francisco Romero (regidor d’Urbanisme) recorda que el ple va acordar elaborar l’Agenda, i 
suspendre mentrestant cautelarment la tramitació d’alguns plans. Els treballs de  l’Agenda han 
començat, es dialogarà amb els grups i hi haurà participació ciutadana. Ara no entrem en el fons 
dels recursos, sinó que desestimen una petició de suspensió de l’acord de ple. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport al dictamen. Es va suspendre la tramitació de plans 
per treballar amb l’Agenda, i no tindria cap sentit acceptar suspendre la mesura de suspensió. 
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Josep Quelart (ERC) fa palès el seu vot favorable, perquè si s’acceptés la petició l’acord del ple 
quedaria en paper mullat. Advoca perquè l’Agenda tiri efectivament endavant. 
 
Josep Ramon (PP) demana que es faci l’Agenda aviat i que hi hagi diàleg i consens, justament 
perquè després els plans es puguin tramitar també des del consens. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport al dictamen. De tota manera, la CUP ja va expressar les 
seves observacions sobre el paper limitat que pot tenir l’Agenda, atès que s’elabora tard. D’altra 
banda, l’acord d’elaborar l’Agenda es va prendre en el mes de novembre, i a hores d’ara no ha 
tingut lloc cap reunió ni s’ha vist cap paper o document. Caldrà fer un treball conjunt i dialogar 
a fons. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport també al dictamen. Tanmateix, recorda que CiU ja havia apostat 
des de fa anys per la programació del creixement, i no va ser escoltada. Ara es diu que es 
redactarà l’Agenda i s’ha fet tard, provocant a més queixes de la propietat. S’han fet ja 
inversions i despeses, i els problemes d’ara no existirien si ja al 2004 hagués existit una 
programació aprovada i pública. Malgrat que puguin existir informes jurídics, ja veurem si al 
final no s’haurà de fer front a indemnitzacions a favor dels promotors de sectors. 
 
Francisco Romero (ponent i grup Socialista) manifesta que en la propera Comissió Informativa 
s’explicarà el calendari de redacció i d’aprovació de l’Agenda del POUM. Romero destaca 
incoherències de CiU (dubtes, informes jurídics, donar suport a l’Agenda però anunciar perills, 
model de ciutat sense aclarir, etc.). El cert és que des de que es va començar a parlar d’una 
possible Agenda no s’ha aprovat encara cap pla parcial, de forma que l’argument de que s’ha fet 
tard no té sentit. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’aposta de CiU sobre Vilafranca és molt clara i s’ha explicat 
àmpliament. L’Agenda és necessària, però s’havia d’haver elaborat quan ho van demanar CiU i 
la CUP. CiU no vol una ciutat amb serveis saturats, on no es prevegin les necessitats educatives, 
on no es controli el creixement ni es garanteixi la qualitat de vida de les persones. Els serveis 
necessaris no es planifiquen correctament ni a temps. Reitera que CiU va demanar programar el 
creixement l’any 2004, i ara dóna suport a l’Agenda encara que ja s’ha fet tard. 
 
Francisco Romero (ponent i grup Socialista) replica que CiU aposta sempre pel “no” i no és 
coherent. Així, per exemple, va rebutjar el pressupost per a 2008 i després no ha presentat 
al·legacions, o avui presenta una moció sobre salut però durant la discussió del pressupost no va 
presentar cap iniciativa en matèria de salut. A parer de Romero, els arguments de CiU són foc 
d’encenalls. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca la bipolarització existent. La política urbanística del govern no és 
d’esquerres, sinó que s’acosta a la dreta. CiU està desubicada perquè presenta propostes 
aparentment més d’esquerres que el govern, però en realitat aquestes propostes no són millors. 
ERC vetllarà per l’aplicació de polítiques urbanístiques més d’esquerres i favorables als febles. 
La seva formació política no s’oposa al progrés, però en el cas de Domenys III es beneficien els 
propietaris privats, quan tothom hi hauria de guanyar i perdre alguna cosa. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que no han presentat recurs contra el pressupost perquè CiU no vol 
judicialitzar la política municipal. Quant a les afirmacions de Quelart sobre la política 
urbanística de CiU, diu que el seu grup va votar contra el POUM, i que aquest va comptar amb 
els vots a favor dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC i del PP. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) demana aclariments, com ja ho va fer en Comisió Informativa, 
sobre el calendari de l’Agenda, i li contesta Francisco Romero que els Serveis d’Urbanisme 
necessiten unes tres setmanes per elaborar un primer document, i després caldrà parlar-ne entre 
tots els grups i promoure la participació ciutadana. El calendari es concretarà en la propera 
Comissió Informativa. 
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Finalment, Josep Ramon (PP), sobre les polítiques de dretes i d’esquerra, manifesta que alguns 
municipis governats per ERC estan experimentant un gran creixement urbanístic. 
 
 
IV. MOCIÓ VIA PÚBLICA I BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 
Es presenta al ple la següent moció de CiU: 
 

Atesa l’especial problemàtica de mobilitat per les persones discapacitades, 
Atès que alguns dels problemes de mobilitat afecten també a  altres sectors com podem 

ser la gent gran, els pares amb cotxets de criatures... 
 Atès que, sovint, observem que les diferents empreses que fan obres al carrer, no el 
deixen tal com estava abans d’intervenir-hi malgrat que hi ha una ordenança reguladora 
d’obligat compliment a Vilafranca. 
Atès que diverses persones de la vila ens han alertat -i que també en tenim constància directa- 
de diverses caigudes degudes al mal estat d’alguns carrers, places i rambles. 
 Atès que és especialment greu la situació de persones en cadires de rodes que han 
tingut grans dificultats per accedir a les voreres, posant fins i tot en perill la seva vida al 
trobar-se en situacions d’haver de circular pel carrer i no per la vorera, amb la indefensió que 
això suposa. 
 
 Per tot això, s’acorda: 

1.  Instar el Servei de Via Pública a fer la inspecció i un seguiment més exhaustius de 
les obres que es fan al carrer, per tal que les empreses que hi fan obres deixin les coses tal com 
estaven abans d’actuar-hi,  complint així l’ordenança municipal reguladora de la qualitat, 
l’ordre i la imatge de les obres d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de 
la Via Pública. 

2.  Elaborar un projecte d’actuació continua durant tota la legislatura, i no solament 
un projecte d’un o dos mesos de durada. 

3.  Instar que el servei d’inspecció  revisi totes les voreres de Vilafranca, anotant 
qualsevol incidència. 

4.  Posteriorment, instar el Servei de Via Pública a realitzar les obres necessàries per 
fer desaparèixer totes i cada una de les barreres arquitectòniques que existeixen. 

6.  Què cada 6 mesos, es doni compte als grups polítics municipals de les actuacions 
realitzades en aquest sentit.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la moció, en nom de CiU, Fernando García. García opina que es tracta d’una moció 
necessària, important i gairebé imprescindible. Observant els carrers de Vilafranca es veuen 
voreres en mal estat, brutícia, una ciutat grisa, etc., i tot això cal millorar-ho. Hi ha gent que 
ensopega en carrers en mal estat, i també hi ha queixes per les greus barreres arquitectòniques 
existents a la via pública, i García comenta algun episodi que ell mateix va presenciar amb una 
persona amb cadira de rodes que va estar a punt de tenir un accident greu per l’existència d’una 
barrera. Fernando García fa una citació concreta de la normativa aplicable que aposta per la 
igualtat i per la supressió de barreres, però malgrat tot a Vilafranca hi continuen havent barreres 
que són perilloses. El problema no es pot solucionar en pocs mesos, i per això calen projectes 
per a tota la legislatura i si convé per a la següent. Cal una Vilafranca com cal a favor de les 
persones discapacitades, i la via pública ha d’estar en correctes condicions, perquè així també es 
fan accions a favor de les persones. García demana el vot favorable, i que cada sis mesos els 
grups municipals rebin àmplia informació. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, malgrat que la seva part expositiva sigui 
poc concreta. Cal un seguiment més exhaustiu, planificar a mig i llarg termini, revisar les 
voreres, eliminar barreres, donar informació als grups municipals, etc. Recorda que el programa 
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electoral d’ICV-EUiA ja parlava d’aquesta mena d’actuacions i feia també altres propostes 
(carrers de plataforma única o amb voreres amples, ciutat per als vianants, camins escolars, 
etc.). 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que votarà a favor. Destaca que a Vilafranca s’ha fet un esforç en 
matèria de barreres arquitectòniques, en la qual cosa l’empenta d’ERC hi ha tingut molt a veure. 
També el pressupost de 2008 inclou mesures en aquesta línia proposades per ERC (alineació de 
façanes per evitar perills, millores al centre com és el cas de la Font dels Alls, etc.). 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, i remarca que els projectes d’actuació haurien de tenir en 
compte el parer de les associacions de persones discapacitades. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció i afirma que el problema afecta diversos 
col·lectius. És curiós que ERC i ICV-EUiA facin referència a les mesures previstes en el 
pressupost, el qual es basa en la venda de patrimoni com el de Domenys III, al qual ERC avui 
mateix ha formulat objeccions. Caldria millorar la moció, preveient que es formi una comissió 
sobre la matèria amb la participació de tots els grups i dels diversos col·lectius afectats. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que el seu grup votarà a favor perquè coincideix amb els 
objectius de treballar per a les persones i comparteix l’esperit de la moció. Colomé diu que el 
govern ja treballa en els diferents aspectes de la moció, i vol continuar fent-ho de la mà dels 
grups municipals i dels ciutadans. Així, es vigilen les obres de les empreses operadores de 
serveis, amb inspeccions, si bé cal millorar tendint a un seguiment dirigit de les empreses i a 
sancionar quan calgui; es fan plans a 10-15 anys vista (pla de transport urbà, gestió del verd 
urbà, residus, estudi de mobilitat, pla de reasfaltat i planificació semestral); Via Pública revisa el 
carrer i registra 15.000 incidències anuals, moltes de les quals es refereixen a voreres, i s’hi 
treballa des de la Unitat de Serveis i amb un servei externalitzat format per sis colles. Colomé 
afegeix que durant el 2007 s’han realitzat 48 actuacions de supressió de barreres, que el pla de 
mobilitat ens marcarà les línies definitives d’actuació i que es pot informar als grups cada sis 
mesos o amb més freqüència, i a qualsevol regidor quan ho demani. 
 
Fernando García (CiU) manifesta que sí que pot ser positiu (i ell ho assumeix) crear una 
comissió amb els grups i les entitats, i agraeix les intervencions de tots els grups. Tanmateix, 
creu que l’exposició feta per Josep Colomé no es correspon amb la realitat que tothom pot 
percebre, i posa l’exemple d’una persona que definia Vilafranca com una ciutat de gris 
socialista i (referint-se a les obres de la rambla de Nostra Senyora) de rajola mal posada. García 
insisteix (esmentant uns determinats exemples) en què l’estat de la via pública no és gens 
satisfactori i en què són necessàries actuacions decidides i concretes com les que proposa la 
moció. 
 
Otger Amatller (CUP), amb relació a les empreses de serveis que realitzen obres a la via 
pública, afirma que en molts casos fan les obres i després no reposen la via pública al seu estat 
inicial, sense que existeixi un control efectiu. A més, sovint potser no s’exigeix fiança, i 
finalment acaba pagant les reparacions l’Ajuntament. Josep Colomé contesta que hi ha 
inspectors que controlen, i diu que és cert que les fiances són massa baixes i s’haurien d’apujar. 
 
 
V. MOCIÓ ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL PENEDÈS 
 
Es presenta la següent moció, presentada per la CUP a proposta de l’entitat “Plataforma per una 
Vegueria Pròpia”: 
 

El dia 5 de desembre de 2007, la Comissió de Política Territorial del Parlament de 
Catalunya va aprovar sengles proposicions del Partit Popular de Catalunya i de Convergència 
i Unió, amb el recolzament dels diputats d’aquests partits i els vots favorables d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i del diputat de Ciutadans-Partit per la ciutadania,  mitjançant les 
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quals s’instava al Govern de la Generalitat perquè creés l’Àmbit Funcional de Planificació 
Territorial integrat per  les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès,  el Garraf i aquells 
municipis de l’ Anoia que voluntàriament i lliurement s’hi adherissin, i a que tingués en  compte 
aquest nou Àmbit Funcional de Planificació Territorial en tot allò que faci referència als Plans 
parcials i sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, tot modificant aquells que s’han 
elaborat per tal d’ adequar-los al nou àmbit.   

La proposta va obtenir el vot contrari dels diputats del PSC-Cpc, i l’abstenció dels 
diputats de ICV-EUiA. 

Ara caldria esperar que en el termini de quatre mesos d’ençà que es va publicar 
l’acord, el 17 de desembre de 2007, el Govern fes la proposta de creació d’aquest nou Àmbit. 
Però, les manifestacions, clares i contundents,  d’ alguns representants dels partits que no van 
donar el seu suport i que formen part del Govern, deixen clares les intencions de no realitzar 
allò que la Comissió del Parlament els ha demanat.  

Es per això, que davant la possibilitat que el Govern no faci allò que la gran majoria 
d’ajuntaments d’aquests territoris,  els quatre Consells Comarcals, la totalitat d’associacions 
patronals, bona part de les entitats i associacions més representatives del territori etc., li ha 
demanat, i tenint en compte que aquestes comarques no poden perdre el tren de la configuració 
de la futura Catalunya, ens veiem obligats,  una vegada més, a generar una nova petició per tal 
que el desig i les expectatives de les persones i institucions d’aquestes comarques no es vegi 
frustrada. 

Atès que la iniciativa legislativa, de conformitat amb la Llei del Parlament de 
Catalunya, la tenen, tant el Govern com els Grups Parlamentaris, 
 

Atès tot l’esmentat,   
DEMANEM  al  Ple d’ aquest Ajuntament : 
1.- Que insti a tots i a cadascun dels grups parlamentaris que conformen l’actual 

Parlament de Catalunya, per tal que, si arribat el dia 17 d’abril de 2008, el Govern no ha 
generat la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial de l’Alt Penedès, l’Anoia, el 
Baix Penedès i el Garraf, prenguin la iniciativa legislativa de presentar urgentment una  
Proposició de Llei de creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial que contingui les 
comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès,  el Garraf i l’ Anoia, amb les funcions que per a 
aquests àmbits atorguen la Llei   23/1983 i 1/1995, inclòs la subsidiària,  mentre no es legisli 
sobre la divisió de Catalunya en regions; i que aquesta llei  tingui en compte  l’adequació en  
aquest nou Àmbit  dels Plans parcials i sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, tot 
modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i adequant-los al nou Àmbit. 

2.-  Que traslladi aquest acord al President del Parlament  de Catalunya, als  portaveus 
dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Comissió de Política Territorial del 
Parlament 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Es fa constar que l’entitat “Plataforma per una Vegueria Pròpia”, d’acord amb el Reglament 
orgànic, ha sol·licitat fer ús de la paraula en aquest punt de l’ordre del dia, la qual intervenció ha 
estat autoritzada per l’alcaldia. 
 
Pren la paraula, en nom de la “Plataforma”, Dídac Gallego. Afirma que la Plataforma hi torna, i 
que no és pesada, sinó constant. En aquests darrers anys d’existència de la Plataforma s’ha 
treballat molt, i s’han aconseguit molts suports de consells comarcals, ajuntaments, entitats, 
ciutadans, etc. 
 
Gallego manifesta que, a la vista de les manifestacions d’alguns diputats de grups que donen 
suport al Govern de la Generalitat, en el sentit que no es farà res i que caldria canviar abans la 
llei, la proposició de la Comissió del Parlament pot estar condemnada al fracàs. Per al cas que el 
Govern no adopti la iniciativa en virtut del mandat parlamentari, cal demanar als grups 
parlamentaris que prenguin la iniciativa i que presentin una proposició de Llei per crear l’àmbit 
funcional de planificació que aplegui les quatre comarques, perquè no podem esperar que passin 
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anys i que la planificació territorial es porti a terme en un sentit contrari. Mentre no s’aprovi 
l’ordenació territorial de Catalunya, cal que tots els instruments territorials i sectorials tinguin 
en compte l’àmbit de les quatre comarques. 
 
Gallego recorda que a favor de l’àmbit territorial de planificació ja s’hi havia manifestat el ple, i 
acaba dient que ara ens cal l’àmbit, per reivindicar demà la Vegueria. 
 
En nom d’ICV-EUiA, Bernat Villarroya recorda que el seu partit ja va votar a favor de l’àmbit 
en un ple, i que ara ho tornarà a fer. Cal estudiar totes les vies per aconseguir l’àmbit i la 
Vegueria. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i a la Plataforma, i l’encoratja a seguir treballant. 
ERC dóna suport a la causa, i ho ha fet sempre i a tot arreu, ja des de l’any 1995. Avui ja no es 
pot dir que la Vegueria no sigui possible, davant del gran suport que té dins del territori. El ple 
va recolzar temps enrere i per unanimitat l’àmbit de planificació, i aquest suport s’ha de reiterar. 
Es pot ser moderadament optimista, tenint en compte les recents declaracions del conseller de 
Política Territorial Joaquim Nadal en el sentit que es pot estudiar la creació d’una vuitena 
Vegueria. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que la moció es presenta a instàncies de la Plataforma i de la 
Comissió Paritària, i lamenta que els representants del PSC i d’ICV-EUiA no assistissin a la 
darrera reunió de la Comissió, com tampoc no van donar suport a la proposició del Parlament de 
Catalunya. El Govern de la Generalitat hauria de fer cas al Parlament. 
 
Pere Regull (CiU) felicita i encoratja la Plataforma, com a motor civil i independent d’aquestes 
iniciatives que ha aconseguit sumar moltíssims suports. Mentre no existeixi la Vegueria, quan es 
faci planificació territorial o sectorial (salut, educació, etc.) cal tenir en compte com a àmbit les 
quatre comarques, i si això s’aconsegueix la Vegueria també esdevindrà una realitat més 
endavant, i no es pot donar l’esquena al territori. Al principi cap partit entenia a Barcelona això 
de la Vegueria, però la situació ha canviat. Demana al PSC i a ICV-EUiA a Vilafranca i al 
Penedès que donin suport i convencin les seus centrals dels seus partits de la bondat de la 
reivindicació. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) recorda que el grup municipal del PSC ja va votar en el ple amb 
anterioritat a favor de l’àmbit, i ho tornarà a fer avui. De fet, el PSC a nivell municipal  hi ha 
votat sempre a favor des de 1995, mentre que CiU en l’època que la dirigia l’actual diputat Joan 
Raventós hi va votar en contra. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la formació política que representa sempre ha votat a 
l’Ajuntament a favor d’aquesta iniciativa, fins i tot abans que la Plataforma existís. El seu partit 
a Vilafranca ho té molt clar i és favorable a la Vegueria, i s’haurà de fer un esforç d’explicació a 
Barcelona. S’han d’explorar també altres possibilitats (reunions conjuntes dels quatre consells 
comarcals, Mancomunitat ampliada, etc.), tal com va defensar per la via d’esmena el seu partit 
al Parlament de Catalunya. En tots els partits (també en el cas de CiU) hi poden haver 
divergències en assumptes territorials. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el regidor del grup Socialista i militant d’ICV-EUiA en 
l’anterior mandat havia votat en contra de la Vegueria, cosa que desmenteix Bernat Villarroya 
(ICV-EUiA), dient que no es va votar contra la Vegueria, sinó contra la creació d’una Comissió 
en unes determinades condicions. 
 
L’alcalde Marcel Esteve recorda que l’àmbit funcional de planificació sempre s’ha aprovat a 
Vilafranca per unanimitat, i ara també serà així. 
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César Martín (independent pertanyent al grup Socialista) intervé per dir que votarà a favor de la 
moció, perquè es deu al grup Socialista. Tanmateix, recorda que ell personalment sempre ha 
estat i està en contra de la Vegueria i de l’àmbit de planificació. 
 
 
VI. MOCIÓ SOBRE SEGON AMBULATORI 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU, i també finalment dels grups d’ERC i d’ICV-
EUiA: 
 

Atès que l’increment de població que tenen Vilafranca i l’Alt Penedès fa que, entre 
altres coses, se saturi el servei mèdic ambulatori, 

Atès que segons els criteris marc d’organització de l’atenció primària s’entén que 
assignar una sola àrea bàsica de salut correspon a les poblacions d’entre 5.000 i 25.000 
habitants, i Vilafranca ja fa bastants anys que està per sobre d’aquests nivells. 

Atès que l’edifici on està ubicat l’actual àrea és insuficient per encabir l’increment de 
professionals que necessita Vilafranca, i que la situació s’ha fet cada dia més insostenible, 

Atès que ja està acordada la cessió dels terrenys on s’hi ha d’ubicar el segon 
ambulatori així com licitada la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i 
salut, el Pla de manteniment, l'estudi geotècnic i el projecte d'activitats per a llicència 
ambiental i posterior direcció d'obra per a la construcció del nou Centre d'Atenció Primària de 
Vilafranca del Penedès. 

Atès que en els pressupostos de la Generalitat per 2008 no hi ha la realització 
d’aquesta obra. 
 

Per tot això, S’ACORDA:  
Que l’Ajuntament de Vilafranca sol·liciti oficialment al govern de la Generalitat que 

prengui les mesures i faci les previsions necessàries per tal que, una vegada definitiu el 
projecte, procedeixi amb la màxima urgència a construïr el segon ambulatori que pugui 
encabir la segona àrea bàsica de salut de Vilafranca. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat 
 
Pere Regull (CiU) fa referència a les àrees bàsiques de salut que han de cobrir una població de 
com a màxim 25.000 persones, per la qual cosa Vilafranca n’ha de tenir una segona. D’altra 
banda, existeix un sol ambulatori o CAP, el qual està saturat i ubica a més alguns serveis a 
municipis petits i també serveis administratius. 
 
Regull recorda que ja a l’any 2005 CiU va presentar una moció fent referència a la saturació 
dels serveis sanitaris, i reclamant un segon ambulatori i una segona àrea bàsica, moció en el 
debat de la qual el govern municipal va defensar que s’havia d’estudiar abans si hi havia o no 
saturació, per dir tres mesos després que sí que era necessari un segon ambulatori. Han passat 
tres anys i l’ambulatori encara no existeix, malgrat que la població encara ha crescut més. Cal 
defensar la sanitat pública, i no provocar que la gent hagi de fugir per força cap a la medicina 
privada. 
 
Pere Regull afirma que l’ambulatori i els professionals que hi treballen pateixen saturació, i que 
el segon ambulatori no pot esperar més. L’Ajuntament va cedir els terrenys a través de dos 
acords, apareixen titulars de premsa dient que el projecte va endavant i a l’estiu passat es van 
adjudicar els projectes, però el cert és que els pressupostos de la Generalitat per al 2008 no 
preveuen la inversió. Cal reclamar des del ple que la Generalitat faci un esforç per endegar les 
obres immediatament. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció i vol encapçalar-la. La situació es 
molt greu i són necessàries solucions, sense mirar enrere per saber quin Govern de la Generalitat 
en té la culpa. Cal exigir ja el segon ambulatori, i aclarir en quin estat es troba el projecte i les 
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licitacions adients. També recorda que el seu grup va preguntar per la situació dels especialistes 
i de pediatria, sense que tot això s’hagi aclarit del tot. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció i desitja encapçalar-la. Recolza la construcció 
immediata del segon ambulatori, i lamenta haver hagut de saber per la premsa l’existència del 
projecte. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, i demana la màxima celeritat. 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa la moció, i considera que és lamentable la qualitat dels serveis 
de tota mena, com si es volgués anar cap a la seva privatització. La gent està cansada i pateix 
desafecció, i cal fer un esforç perquè els serveis públics funcionin bé. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) es mostra favorable a la moció. Cal la màxima celeritat, i des 
del govern s’hi treballa des de fa mesos i es parla amb la Conselleria exigint solucions. 
Paral·lelament, s’han buscat solucions provisionals parcials (cessió d’uns espais dels antics 
Jutjats per al PADES i serveis administratius, etc., aclarint a instàncies de Xavier Navarro que 
això no afecta als espais cedits a Univers Penedès en una altra planta de l’edifici). 
 
Terrades recorda que en l’anterior mandat ja es va expressar a la consellera de Salut la necessitat 
d’un nou ambulatori, i l’assumpte fou estudiat. Després d’una resolució parlamentària, 
l’Ajuntament va cedir els terrenys per al nou CAP a finals de 2005 (tot i que més endavant 
caldrà fer unes petites modificacions de l’acord de cessió i del planejament urbanístic per tal de 
poder construir l’ambulatori segons el projecte existent respectant alhora la secció de l’avinguda 
de la Pelegrina). La redacció del projecte la va licitar la Generalitat en el mes de març de 2007, i 
es va adjudicar en el mes de juliol del mateix any. Malgrat alguns endarreriments provocats per 
la modificació del pla funcional (necessitat de més serveis), l’avantprojecte està força avançat i 
s’acabarà el proper més de febrer. El projecte definitiu pot estar enllestit abans de l’estiu, i les 
obres haurien de licitar-se i començar-se abans d’acabar-se l’any 2008. Cal dir que no hi ha cap 
problema de pressupost, perquè l’ambulatori (com es va fer en el cas de l’escola Dolors Piera) 
es finança a través de l’Institut Català de Finances, i no es reflecteix en els pressupostos de la 
Generalitat fins que l’obra ja s’ha acabat. 
 
Teresa Terrades acaba dient que tots (amb inclusió dels Governs de la Generalitat actual i 
anteriors) tenim responsabilitats, i el que cal és lluitar per la construcció immediata de 
l’ambulatori per part de la Generalitat, la qual en els darrers temps ha construït també altres 
equipaments a Vilafranca (Jutjats, escola Dolors Piera, Centre de Recerca i Referència, 
ampliació de l’hospital, etc.). També comenta Terrades les mesures que s’han pres darrerament 
per alleujar la problemàtica dels serveis de pediatria. 
 
Pere Regull (CiU) diu que cada govern té les seves pròpies responsabilitats. CiU va governar a 
la Generalitat fins a la tardor de 2003, i llavors Vilafranca tenia 6.000 habitants menys. El PSC 
va votar contra la moció de CiU l’any 2005, i els governs de la Generalitat tendeixen a no 
invertir si els municipis no pressionen prou. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el govern municipal mai no ha votat en contra d’ampliar els 
serveis sanitaris d’atenció primària, i demana que consti en acta que en el ple de març de 2005 
es va aprovar demanar l’ampliació entre altres dels serveis d’atenció primària, amb el vot en 
contra de CiU. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra en desacord amb les manifestacions de l’alcalde. Afirma que en el 
ple de març de 2005 es discutia una moció de CiU denunciant la saturació i demanant un segon 
ambulatori, i que els grups municipals de govern van presentar una esmena a la totalitat de la 
moció la qual no parlava expressament d’un segon ambulatori, i el que va fer CiU és rebutjar 
per insuficient l’esmena a la totalitat. En qualsevol cas, han transcorregut gairebé tres anys i la 
saturació ha augmentat. Quant als dèficits dels serveis de pediatria, els canvis i les millores de 
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les darreres setmanes obeeixen a la nova organització de la qual s’ha dotat el servei, la qual és 
aliena a la intervenció municipal. 
 
 
RENÚNCIA AL CÀRREC DEL REGIDOR JOAN PARETA I PAPIOL 
 
 
A instàncies de l’alcalde, el secretari dóna lectura a un escrit adreçat al ple i presentat avui 
mateix pel regidor Joan Pareta, en el qual expressa la decisió de renunciar al càrrec de regidor 
pel fet d’haver de fer front a una segona intervenció quirúrgica. L’escrit mostra la satisfacció 
que li ha produït poder servir Vilafranca com a regidor durant més de dotze anys. Ha intentat el 
regidor (diu l’escrit) portar a terme la seva tasca amb dedicació i transparència, i ha estat un 
honor poder-ho fer. 
 
El ple adopta per assentiment l’acord següent: 
 
Vist l’escrit presentat el dia 22 de gener de 2008, i adreçat al ple de la corporació, pel regidor 
Joan Pareta i Papiol, elegit en les darreres eleccions municipals que van tenir lloc el dia  27 de 
maig de 2007 com integrant amb el núm. 6 de la candidatura presentada pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), en el sentit de renunciar al càrrec de 
regidor, s’acorda prendre coneixement formal de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament formulada per Joan Pareta i Papiol. 
 
El regidor Joan Pareta recorda que fa un temps va haver de deixar temporalment la seva 
dedicació per una intervenció quirúrgica. Ara es dóna una situació similar i considera que ha de 
renunciar al càrrec, la qual cosa significa un punt i seguit en la seva tasca. No és fàcil renunciar 
després de més de dotze anys d’una magnífica experiència que li ha permès servir, conèixer i 
compartir. Es mostra especialment agraït al públic del saló de sessions que l’acompanya, i 
especialment a la seva esposa Montse, a la seva filla Foix i al seu fill Oriol. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix la dedicació al municipi de Joan Pareta. Durant aquests 
mesos en què Villarroya ha estat a l’Ajuntament sempre ha tingut diàleg i possibilitats d’acord 
amb Joan Pareta. L’anima i li dóna suport. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca la bona col·laboració que ha existit. Li desitja sort i l’anima a 
prestar encara serveis. 
 
Josep Ramon (PP) s’afegeix a les paraules anteriors, desitjant-li sort i una total recuperació. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca la bona relació que ha tingut sempre amb Joan Pareta més enllà 
d’alguna desavinença política. Li demana que continuï treballant en tot allò que l’il·lusiona i el 
motiva. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que han estat molts anys de relació. Més enllà de la política, el que 
compta són les persones, i Joan Pareta és una bona persona que actua sempre de bona fe. Li 
desitja sort i li dóna una abraçada. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el PSC agraeix la tasca de Joan Pareta com a 
regidor des de 1995. Diu que Joan Pareta considera un privilegi ser regidor. S’han de valorar 
sobretot les persones. Romero destaca alguns dels projectes que Pareta ha liderat (mercats, 
centre comercial, fires, comerç, gran millora de l’empresa d’Aigües, etc.), a banda de ser 
responsable d’importants delegacions com Governació, Seguretat, Hisenda, etc. En Joan Pareta 
procedeix del treball en els moviments socials, i ha donat i dóna una magnífica lliçó; és un bon 
regidor i una bona persona. Romero saluda l’entorn personal i familiar de Joan Pareta, 
l’encoratja a lluitar i a treballar i li dóna les gràcies. 
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L’alcalde Marcel Esteve afirma que és bo parlar de sentiments, i que Pareta creu en la política 
per millorar Vilafranca i resoldre problemes. És una persona progressista i treballadora, amb 
una veu gruixuda i un immens cor. És impulsiu i modest, positiu i segur, i mai no ha tingut un 
no quan ha calgut treballar per Vilafranca. Es tracta d’un punt i seguit en la seva vida, i li fa 
palès el seu agraïment. 
 
Tot seguit, els regidors i les regidores, i les persones presents en el saló de sessions, dediquen a 
Joan Pareta una càlida ovació. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a una pregunta ja presentada en un ple anterior, 
interessant-se pel compliment dels terminis màxims d’edificació en els sectors d’urbanització 
prioritària com la Girada. Respon Francisco Romero que es contestarà per escrit. 
 
b) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s’interessa per uns habitatges protegits i de lloguer del carrer 
Falcons núms. 25 i 33. S’han lliurat les claus, però hi ha problemes d’acabats (porters 
automàtics, pàrquings, etc.). Malgrat que l’assumpte és responsabilitat d’ADIGSA, pregunta 
què es pensa fer des del govern. Francisco Romero manifesta que es contestarà per escrit. 
 
c) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta quants pisos amb protecció oficial de lloguer de 
Vilafranca es troben actualment buits, perquè la situació és anòmala. Francisco Romero 
manifesta que es mirarà i es contestarà per escrit. 
 
d) Josep Quelart (ERC) pregunta sobre les qüestions següents: 
 
- Data prevista d’inici de les obres del carrer de la Palma. 
- Què han fet els representants municipals en els òrgans del centre sociosanitari Ricard Fortuny 
des del moment en què el ple va aprovar una moció sobre la situació d’aquest centre. 
- Situació de la pista de patinatge, i justificació de l’existència dels documents d’homologació. 
- Motius que justifiquen la minva en la subvenció que s’atorga a l’Associació Sardanista de 
Vilafranca. 
- Data d’inici de les obres de la rambla de Sant Francesc arran del nou aparcament, i demanda 
de còpia del projecte de l’aparcament. 
- Si s’ha adquirit per l’Ajuntament un vehicle policial furgó antidisturbis, i els motius de la 
compra, usos previstos i cost. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que totes les preguntes de Josep Quelart es contestaran per 
escrit. 
 
e) Xavier Navarro (CUP), sobre el centre Ricard Fortuny, afirma que la CUP s’ha reunit amb les 
entitats dels familiars dels usuaris. Malgrat que l’actitud de la direcció ha millorat, la situació 
del centre no ha canviat. La CUP va demanar que poguessin estar presents als òrgans rectors del 
centre les associacions de familiars i tots els grups municipals, però la petició va ser rebutjada. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) recorda que en el ple de desembre va preguntar sobre l’ús indegut per 
part de la concessionària SABA de l’escut municipal en un imprès. Es va contestar que s’havia 
obert un expedient informatiu, però no se n’ha sabut res més. A parer de Navarro, SABA passa 
de l’Ajuntament i no ha demanat disculpes El regidor Francisco Romero contesta que 
l’expedient està obert (està disponible) i que s’hi ha incorporat documentació. S’havia de 
mantenir una reunió amb SABA que es va haver de posposar per causes de força major, i que 
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tindrà lloc properament i de la qual s’informarà. D’altra banda, SABA va trametre un missatge 
disculpant-se. 
 
Xavier Navarro també manifesta que les preguntes realitzades en plens anteriors ja haurien 
d’haver estat contestades segons el ROM, cosa que no s’ha fet. L’alcalde admet el retard, 
demana disculpes i afirma que es miraran de contestar ràpidament. 
 
g) Xavier Navarro (CUP) pregunta novament, com ja va fer en un ple anterior, sobre l’ús 
indegut de l’escut municipal en una pàgina web aliena a l’Ajuntament (vilafranca.com). 
 
h) Xavier Navarro (CUP) recorda que en un ple anterior (desembre de 2007) ja va preguntar 
sobre la forma que té l’Ajuntament de donar publicitat a les ofertes de treball del consistori, i 
diu que no ha rebut resposta. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) fa referència a la situació d’uns veïns del carrer Rodolf Llorens i 
Jordana, que paguen uns diners a l’Ajuntament pels costos de manteniment d’una zona 
enjardinada, quan en realitat aquests serveis de jardineria no els estaria prestant en la pràctica 
l’Ajuntament correctament. Pregunta quins serveis es presten. 
 
j) Xavier Navarro (CUP) afirma que en un proper ple s’haurà de parlar del nou tanatori a la zona 
del cementiri, i pregunta si el govern ha parlat novament amb els col·lectius de veïns que 
s’havien interessat pel projecte, ja que a parer seu aquests veïns hi han de poder dir la seva. 
Francisco Romero contesta que el projecte es va explicar en el seu moment als veïns abans de 
parlar-se’n en el si de la Comissió Informativa. ICV-EUiA va plantejar la necessitat d’uns 
canvis en el conveni, i la petició s’ha traslladat a l’empresa. Tots els grups seran informats de 
les novetats que es produeixen abans de sotmetre’s l’assumpte al ple. Per la seva banda, Bernat 
Villarroya (ICV-EUiA) respon que ICV-EUiA en cap moment ha endarrerit la construcció del 
nou tanatori, sinó que consideren que és un equipament que Vilafranca necessita amb urgencia, 
tant és així que ja van preguntar per l’estat del projecte en la comissió informativa del passat 15 
de gener. Afegeix que l’únic que ICV-EUiA havia demanat era que es preveiés, tenint en 
compte que la concessió era a 99 anys, l’establiment d’un serveis de funerals laics; proposta que 
fa referència a la gestió de l’equipament, i que no té res a veure amb que s’enderrareixi o no la 
seva construcció. 
 
k) Xavier Navarro (CUP) afirma que la pàgina web de vilaentitats encara conté informació i 
dades de 2006, i pregunta si està previst actualitzar-la. 
 
l) Xavier Navarro (CUP) s’interessa pel cas d’un nen nouvingut que no va ser admès en una 
escola concertada, pel fet de no voler seguir l’assignatura de religió. La direcció no va permetre 
la matrícula, i sembla que la Generalitat ha donat la raó al centre, i pregunta les raons per les 
quals la Generalitat no compleix la normativa vigent. 
 
m) Xavier Navarro (CUP) fa referència a la situació de l’agermanament amb la població 
nicaragüenca de Puerto Cabezas. Pregunta si es crearà la comissió d’agermanament, quan es 
convocarà i demana que es doni informació (també en el butlletí municipal) sobre els ingressos 
realitzats al compte bancari Vilafranca Solidària i sobre la destinació dels diners. 
 
n) Emília Torres (CiU) recorda que fa dos plens es va aprovar una moció de CiU sobre la 
situació dels parcs infantils. Es va lliurar als grups un informe d’una empresa externa, el qual 
posa en relleu que alguns parcs estan en condicions correctes, altres són millorables i els 
elements d’uns altres (com els d’una plça davant del cementiri) s’haurien de retirar per 
perillosos per a la seguretat dels infants. Demana que els elements de joc perillosos es retirin ja, 
i que els que s’han de millorar es millorin efectivament. Josep Colomé contesta que els elements 
perillosos estan a la plaça del Pedró, i que ja està programada la seva retirada immediata. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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El secretari,                                                                Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                  Marcel Esteve i Robert 


