
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 d’abril de 2007 
Horari: de 20,03 h. a 22,13 h. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza 
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol 
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Joan Ríos i Rallé 
- Aureli Ruiz 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 20 de març 
de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
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I. ADJUDICACIÓ SERVEI DE TRANSPORT URBÀ 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple municipal, en sessió del dia 20 de febrer passat, va aprovar l’expedient 
administratiu per a la contractació de la gestió indirecta, per concessió administrativa, del 
servei públic municipal de transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès. 
 Vistes les actuacions practicades, i a la vista de la proposta de la Mesa de Contractació i 
dels informes tècnics adjunts a l’acta de la Mesa, documents en els quals es formula un acurat 
estudi de les dues proposicions presentades, subscrites per La Hispano Igualadina, S.A. i per la 
UTE Autocars A. Girona, S.A. i Transports Ciutat Comtal 2, S.L., amb concreta proposta 
d’adjudicació a favor de la proposició més avantatjosa i amb millor puntuació, corresponent a La 
Hispano Igualadina, S.A., amb un valor màxim de subvenció a l’explotació per part de 
l’ajuntament de 300.000 euros anuals. 
 Atès que la competència per a aquesta contractació  correspon al Ple municipal, d’acord 
amb l’article 22.2.n) de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, i tenint en compte 
allò regulat en la legislació reguladora en matèria de contractació de les administracions locals,   
 s’ACORDA: 
 1.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar a "LA HISPANO IGUALADINA, S.A.", el 
concurs per a la concessió administrativa del contracte de gestió indirecta del servei públic de 
transport urbà de viatgers a Vilafranca del Penedès. La durada de la concessió serà de quatre 
anys, amb possibles pròrrogues anuals fins a completar un període total màxim de vuit anys. 
 2.- El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i pel Plec de 
prescripcions tècniques i econòmiques que regeixen la present contractació, així com pel plec de 
clàusules administratives generals aprovat per l’ajuntament, i amb subjecció també a la proposició 
presentada per l’empresa adjudicatària. 
 Caldrà donar compliment estricte a les condicions establertes, i en especial als deures 
d’adquisició de vehicles i de subrogació del personal adscrit al servei previstos en els plecs. 
 3.- Requerir l’adjudicatària per tal que dins el termini dels quinze dies a partir de la 
notificació del present acord constitueixi la garantia definitiva d’import 20.000 euros, i perquè 
concorri a la formalització del contracte administratiu dins d’un termini màxim de trenta dies. 
 4.- Imputar la despesa, la qual s’aprova, amb càrrec a la partida 5.51301.47000 del 
pressupost municipal vigent. 
 5.- Notificar aquest acord a les dues empreses que van presentar proposicions, i publicar 
l’adjudicació en forma legal. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al 
grup de la CUP.  
 
En nom de l’equip de govern, Patro Recober afirma que s’han analitzat les dues ofertes, i que la 
de la Hispano Igualadina és la que ha obtingut una puntuació superior. L’oferta econòmica era 
equivalent, però la de la Hispano era millor quant a material mòbil (vehicles nous), millores i ús 
de combustible alternatiu (biodiesel). 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia que votarà en contra, tal com ja ho va fer a l’aprovar-se les 
condicions del concurs. L’equip de govern insisteix en externalitzar els serveis de forma que els 
prestin empreses privades, quan en realitat caldria apostar per la gestió directa municipal. 
 
Jossep Ramon (PP) destaca que la valoració de les ofertes i l’adjudicació han estat correctes. 
S’han de prendre mesures complementàries per a millorar progressivament el servei de 
microbús urbà, i també l’interurbà. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que fins que no tinguem 50.000 habitants tenim limitats els ajuts per 
al transport públic. Però Vilafranca aposta pel creixement moderat, i la realitat és la que és. Es 
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tracta de millorar el transport urbà tant com sigui possible, formant part també de l’entitat 
AMTU. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que no és bo externalitzat tots els serveis per sistema, però votarà a 
favor perquè la concessió s’ha tramitat i es resol correctament. S’aposta per afavorir el vianant, 
de forma que cal prioritzar el transport públic (més freqüència, preus assequibles, etc.). Posa 
l’exemple de la rambla de Nostra Senyora amb carrils limitats per al pas de vehicles, la qual 
cosa obliga a reforçar el transport públic. 
 
II. INVENTARI DEL PATRIMONI MUNICIPAL 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article 105 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i de l'article 34 del 
Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
 

S'ACORDA: 
 ÚNIC: Aprovar l’inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms, 
corresponent a l'exercici 2006, després d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels béns i 
drets que formen part del mateix. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al grup de 
la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que ja es va explicar el detall en el si de la 
Comissió Informativa. L’inventari actualitzat reflecteix les adquisicions i els canvis en el 
patrimoni municipal. Tant l’inventari com el balanç són eines útils per a la gestió municipal. 
 
Otger Amatller (CUP) justifica la seva abstenció pel fet de tractar-se d’un assumpte de gestió 
del Govern, respecte del qual el seu grup no té prou dades. 
 
 
III. MOCIÓ ANIVERSARI TRACTAT DE ROMA 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 

El 25 de març de 2007 els pobles europeus commemoren el 50 aniversari de la 
signatura del Tractat de Roma, carta fundadora de l'actual Unió Europea. En aquest context, 
els líders europeus s'han compromès a celebrar tot tipus d'actes amb l'objectiu  de demostrar 
que Europa, que és un projecte que es troba en contínua i constant evolució,  està cada cop més 
unida i resolta en la construcció del model europeu.  

Així doncs, el nostre treball es basa en el respecte dels valors fundacionals de la Unió 
Europea: llibertat, justícia social, democràcia, progrés i defensa i promoció dels drets humans. 
Amb l'entrada en el nou segle, ens enfrontem a la nova era de la globalització com a procés 
polític, social i econòmic, que alhora comporta costos i beneficis i dóna pas als dos grans 
reptes que té l'actual Unió Europea: el desenvolupament sostenible i la constitució europea. 

La revitalització de l'economia europea passa per aconseguir un progrés sostenible, 
que tingui en compte el respecte al medi ambient, l'ús racional dels recursos, el 
desenvolupament equitatiu, la igualtat d'oportunitats, etc..., en definitiva, un desenvolupament 
econòmic a llarg termini i que tingui en compte els valors fundacionals europeus. A més, la 
presència de la Unió Europea en el món globalitzat obliga a l'economia europea a beneficiar 
els seus ciutadans  i a la resta del món, ja que el nostre benestar social camina inevitablement 
en paral·lel amb la nostra la solidaritat. 
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Per fer d'Europa un actor internacional de pes, d'acord amb la seva història, influència 
i posició econòmica i social, hem de constituir Europa a partir de dues variables definitòries, 



tant interna com externament. D'una banda, no ha de ser només una construcció política amb 
base a Brussel·les, sinó també ha de ser en base al principi de subsidiarietat, de transparència i 
democràcia, i omplir de contingut el concepte de ciutadania europea.  D'altra banda, Europa 
ha de demostrar la capacitat d'actuar conjuntament amb una sola veu, de tal manera que la 
política exterior europea sigui eficient i eficaç. L'instrument que pot articular aquests objectius 
és la Constitució Europea. 

L' entusiasme polític ha de ser correspost per la voluntat ciutadana d'avançar en el 
projecte europeu i és justament aquí on Catalunya i els seus municipis poden aportar el seu ajut 
al procés europeu. D'una banda, la clara vocació europeista de Catalunya i els seus municipis, 
i d’una altra la condició de proximitat amb els ciutadans  a través dels municipis. 

Tot plegat conforma les raons per les quals Catalunya i els seus municipis han de 
participar activament en el 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma. 
 

ACORDS 
Primer.-  L'Ajuntament es compromet a fer difusió a través dels mitjans de comunicació 

municipals de la celebració del 50è aniversari de la signatura del Tractat de Roma. 
Segon.- També es compromet a organitzar activitats o actes que sensibilitzin la 

població sobre el procés d'integració europea durant tot l'any 2007. 
Tercer. Aquesta moció es farà arribar a les següents institucions: Consell Català del 

Moviment Europeu (Provença, 281 – 08008 Barcelona); El Patronat Català Pro Europa (Bruc, 
50 – 08010 Barcelona); Representació de la Comissió Europea (Passeig de Gràcia, 90 – 08008 
Barcelona); Delegació del Parlament Europeu (Passeig de Gràcia, 90 – 08008 Barcelona), 
Federació de Municipis de Catalunya (Via Laietana,  33 – 08003 Barcelona) i Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (València, 231 – 08007 Barcelona). 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra. El vot en contra és del grup de la 
CUP. 
 
Defensa la moció, en nom del grup Socialista (PSC-ICV) Lourdes Sánchez. Diu que es tracta 
d’una proposta tramesa als municipis per la Federació de Municipis i per l’Associació de 
Municipis. Europa és un concepte en evolució, però hem d’estar units i defensar els valors de la 
carta fundacional. Des dels municipis també hi hem de col·laborar. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra sorprès que defensin també la moció ERC i ICV, quan aquests 
partits van votar en contra en el referèndum sobre la Constitució europea. A parer seu, el 50è 
aniversari no el celebren els pobles, sinó els Estats. La Constitució europea, rebutjada en països 
com França i Holanda, no és cap solució. Europa actualment es basa en les empreses 
multinacionals i en l’economia dels rics. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, perquè cal reivindicar la Unió Europea com unió dels 
pobles i dels Estats. Cal un Estat europeu que ens representi al món, i els ciutadans i els seus 
drets en sortiran reforçats. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que ell va fer campanya contra la Constitució europea que es 
proposava. Tanmateix, per ara ell pertany a ERC, i el partit no s’ha oposat a la moció, per la 
qual cosa la recolzarà. 
 
Pere Regull (CiU) defensa la moció, i diu que el Tractat de Roma va ser la llavor d’uns 
possibles estats units d’Europa. Hi ha pobles i nacions sense Estat com Catalunya, i la via 
Europea pot ser l’adient per no haver d’estar sotmesos als Estats. Seria bona una unió d’estats 
europeus en què Catalunya fos una circumscripció pròpia. La unió és bona per competir. A més, 
la moció no parla de cap text constitucional en concret. 
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Patro Recober (Grup Socialista-PSC-ICV- i membre d’ICV) recorda que ell també ha presentat 
la moció, i que per tant la recolzarà. ICV és europeista, i si va votar en contra del projecte de 
Constitució europea va ser justament perquè era poc europeista. Cal defensar l’Europa social i 
dels pobles, i celebrar el 50è aniversari del Tractat. 



 
Otger Amatller (CUP) remarca que molts ciutadans estarien a favor de fer campanyes sobre 
l’autodeterminació o la Vegueria pròpia, però  no veu que la ciutadania tingui ganes de celebrar 
un aniversari del Tractat de Roma. No paga la pena gastar diners en publicitat d’aquesta mena. 
 
 
IV. MOCIÓ SOBRE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de CiU 
i de la CUP: 
 

Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit 
l’arribada d’emissions de TV3 al País Valencià. Ara, però, la Generalitat Valenciana ha incoat 
un expedient sancionador contra ACPV per emetre  aquestes emissions, i aquesta entitat 
s’enfronta a una ordre administrativa de cessament de les emissions i a una possible sanció 
econòmica de fins a un milió d’euros. 

La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del 
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim 
accés a més televisions en llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la 
resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó precisament 
garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i 
de llibertat d’expressió. 

 
Davant d’aquesta situació,  
S’ACORDA: 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès reunit en sessió plenària, considera que el 

Ministeri d’Indústria ha de legalitzar les emissions de TV3 al País Valencià, de conformitat 
amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat 
Espanyol. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en defensa de la llibertat d’expressió i 
comunicació i en defensa de la nostra llengua, demana a la Generalitat de Catalunya que insti 
al Ministeri d’Indústria espanyol perquè busqui una solució per a garantir la continuïtat de les 
emissions de TV3 del País Valencià, i perquè quedi arxivat de forma immediata i sense 
imposició de cap sanció econòmica o de qualsevol altra mena l’expedient sancionador obert 
contra Acció Cultural del País Valencià. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès acorda remetre còpia d’acord al Ministeri 
d’Indústria, al Govern de Catalunya, i a ACPV. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Joan Ríos (ERC) destaca que s’està atacant la nostra llengua, cultura i identitat. Cal defensar 
que TV3 es pugui continuar visionant al País Valencià. Tal com deia en una interlocutòria la 
jutgessa de València que va denegar la interrupció de les emissions, aquesta interrupció 
afectaria drets fonamentals, i TV3 no és clandestina, sinó que és una televisió legal i pública. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra a favor de la moció i s’adhereix a la 
intervenció de Joan Ríos. Tot fa pensar que demà es tancarà el repetidor d’Alacant. Parlem del 
dret de les persones a ser informades en l’idioma que desitgin. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a les intervencions anteriors. Ara cal que la moció no quedi en 
paper mullat, i que el govern municipal en funcions la trameti allà on calgui. Hi ha decisions 
judicials, però també polítiques del Govern valencià, i cal que també el Govern de l’Estat 
prengui postura. 
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Otger Amatller (CUP) destaca que el Ministre d’Indústria, que és català, també té competències 
i responsabilitats en la matèria. És trist que no faci res, i que hagi de ser una jutgessa espanyola 
que treballa a València la que hagi salvat de moment el repetidor d’aquelles comarques. 



 
Josep Ramon (PP) afirma que donarà suport a la moció. De tota manera, s’està aplicant una 
legislació estatal que circumscriu l’àmbit de les emissions a la Comunitat Autònoma. Per emetre 
al País Valencià cal canviar la llei, o posar-se d’acord amb el govern valencià. Pensa que la 
Generalitat valenciana està disposada a arribar a acords. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que el govern municipal no està en funcions, sinó que té plenes 
potestats fins a la data de les eleccions. Felicita el PP per la seva actitud en aquest cas. 
 
L’alcalde Marcel Esteve es felicita per la unanimitat assolida, perquè no es tracta d’un tema 
menor. 
 
 
V. MOCIÓ CARRER “25 D’ABRIL” 
 
Es presenta la següent moció de la CUP: 
 

El 25 d’abril de 1707, les tropes hispano-franceses del borbó Felip V van derrotar les 
forces de l’arxiduc Carles a la població d’Almansa. Aquest fet suposà l’inici de l’ocupació 
espanyola dels Països Catalans, que va finalitzar el 1715 amb l’ocupació de la ciutat de 
Mallorca. 
 
 Més enllà de la qüestió estrictament dinàstica, aquesta data suposa una constatació 
quotidiana: la pèrdua de les nostres llibertats nacionals encara no recuperades. 
 

Aquest fet, de gran importància històrica, no pot seguir passant desapercebut. Gran 
part de la societat catalana, desconeix els episodis transcendentals de la pròpia història i, per 
tant, de la realitat d’opressió nacional i social, que ha patit i continua patint el nostre país. 
 Atès que creiem que els noms dels nostres carrers, poden ajudar als ciutadans i 
ciutadanes a conèixer la seva història. 
 

Atès això, S’ACORDA: 
Que l’Ajuntament proposi, a la comissió de nomenclàtor, que un dels nous carrers de la 

Vila porti el nom de “25 d’abril”. I que, s’instal.li una placa amb la dita popular de “Quan el 
mal ve d’Almansa a tots alcança” amb una explicació de l’efemèride d’aquesta data històrica. 

  
Aquesta moció ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 1 en contra (PP). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el 25 d’abril de 1707 el poble català va començar a perdre les 
seves llibertats. És positiu imposar el nom de 25 d’abril a un carrer, i explicar la nostra història. 
 
Josep Ramon (PP) s’oposa a la moció, perquè no accepta les afirmacions que s’hi fan sobre 
l’existència d’una opressió nacional i social. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que el nom “25 d’abril” es pot tenir en 
compte, i que hi ha altres 25 d’abrils importants, com el de Portugal l’any 1974. De tota manera, 
potser no és afortunat fuetejar-nos els catalans celebrant les derrotes. Hi ha una comissió de 
nomenclàtor en la qual els grups hi són representats, i potser seria millor que la CUP plantegés 
el seu suggeriment a la comissió, ja que aquesta quedaria condicionada si la proposta prové del 
ple. 
 
Otger Amatller (CUP) reitera que cal recordar les dates històriques rellevants, i la moció ja diu 
que el que es fa és una proposta a la comissió; recorda que en altres ocasions s’ha parlat en el 
ple de noms concrets de carrers. No accepta que el ple no pugui examinar aquest assumpte. 
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Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció, si bé opina que la dita popular esmentada en la moció 
no és massa afortunada i s’hauria de repensar. 



 
Ramon Xena (ERC) es mostra partidari de que sigui la comissió la que estudiï l’assumpte. 
 
Finalment la moció s’aprova i es traslladarà l’assumpte a la comissió de nomenclàtor perquè 
estudiï la proposta. Serà la comissió la que haurà de proposar com s’explica el motiu de 25 
d’abril, i si s’ha de fer constar o no una dita. 
 
 
VI. MOCIÓ ANTITRANSGÈNICS I JOSEP PÀMIES 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 
 El 13 de setembre de 2003, Assemblea Pagesa de Catalunya, juntament amb 
Ecologistes en Acció d’Aragó van dur a terme una protesta davant la proliferació de camps 
d’experimentació transgènica a les nostres terres. De la ma de la majoria absoluta del PP, 
l’estat espanyol s’estava convertint en el principal laboratori transgènic d’Europa, mentre la 
major part dels pobles europeus vivien intensos processos de debat, moratòries i, fins i tot 
referèndums. 
 Aquell matí i seguint la convocatòria internacional de Via Campesina, una cinquantena 
de persones es van concentrar en un camp d’experimentació de Syngenta, a la localitat 
d’Alcoletge (Lleida), que no reunia cap mesura de seguretat. Aquesta multinacional 
comercialitzava llavors de panís BT176, prohibit als Estats Units, des de 2001, per generar 
resistència als antibiòtics en les persones. 

Després de fer-hi una sega simbòlica i recollir-ne unes mostres, els concentrats van 
anar a la subdelegació del govern per a entregar-les conjuntament amb un manifest. En no 
trobar-hi cap representant de l’administració, van tancar-s’hi pacíficament fins l’arribada 
d’alguna autoritat competent. Just després d’entregar el manifest al secretari d’aquest 
institució i identificar-se convenientment, les 13 persones que havien ocupat l’edifici van 
abandonar-lo. 

Més d’un any després, en Josep Pàmies, històric sindicalista pagès i activista per les 
llibertats i la dignitat al camp, rebia notificació d’una denúncia d’Álvaro Giménez i Sacanell, 
guàrdia civil de porta aquell dia. Aquesta mateixa el portarà a judici, el dia 11 de juny, sota les 
acusacions d’atemptat a l’autoritat i lesions, per les quals el fiscal demana una pena de 4 anys 
de presó i una indemnització de 50.000 euros. 

La versió del guàrdia Giménez manifesta que va rebre “empujones y golpes en el labio 
superior y brazos de los representantes de la mentada Assamblea Pagesa”. Per això i segons 
manifesta el denunciant, aquell dia se li va produir una lesió que l’impedirà utilitzar mai més 
una arma de foc i, en conseqüència, reincorporar-se a la carrera militar. La realitat, però, és 
mes senzilla: una part dels allí congregats van obrir la porta i van entrar cap dins... eren uns 
pocs pagesos i ecologistes, armats només  amb molta picardia. 

Des de la Campanya en Solidaritat amb Josep Pàmies, denunciem la manca de 
fonament de les acusacions i el que creiem que és un intent de criminalitzar i reprimir la lluita 
contra la imposició transgènica, imposició que des del consistori municipal vilafranquí i molts 
d’altres, ja s’està qüestionant sotasignant les zones lliures de trangènics. 
 

Atès tot això, S’ACORDA: 
1.    Donar suport en Josep Pàmies, pagès antitransgènic. 

 2. Demanem que s’investigui profundament els actes de possible incompetència de 
l’esmentat guardia civil i que s’emprenguin les diligències necessàries en cas d’indici de 
delicte. 

3.  Traslladar aquests acords al Jutjat de Lleida pertinent i, així mateix a la Plataforma 
de solidaritat (pamieslliures@gmail.com) 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
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Abans de res, l’alcalde informa que l’entitat Entrepobles ha demanat fer ús de la paraula sobre 
aquesta matèria, d’acord amb el ROM. La petició ha estat acceptada, i s’anuncia que intervindrà 
el Sr. Josep Pàmies. 
 
Josep Pàmies mostra el seu agraïment per poder-se adreçar al ple, quan a més Vilafranca va 
optar per declarar-se ciutat lliure de transgènics, malgrat les dificultats. Josep Pàmies afirma que 
ell és innocent, que no va lesionar ningú i que es va assabentar de la denúncia passat un any. 
Agraeix la solidaritat, però el més important és lluitar contra els productes transgènics, com va 
fer ell i altres pagesos que s’oposaven a un producte fins i tot prohibit als Estats Units 
d’Amèrica. Els transgènics plantegen riscos seriosos per a la salut humana, eliminen les 
singularitats territorials dels productes agrícoles i perjudiquen molt els pagesos, especialment 
tenint en compte les polítiques sobre patents de les multinacionals. Cal que les Administracions 
s’hi impliquin amb decisió. 
 
L’alcalde Marcel Esteve agraeix a Josep Pàmies la seva intervenció, i a l’entitat Entrepobles la 
seva implicació. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa la moció, solidaritzant-se amb Josep Pàmies i donant suport a la 
lluita contra els productes transgènics. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. Està d’acord amb l’afirmació de que els 
transgènics comporten perills i riscos. Però quant a la situació de Josep Pàmies no s’ha de 
pressionar la Justícia. Aquesta és independent, i els implicats gaudeixen de les garanties 
jurídiques adients. 
 
Josep M. Figueras (CiU) afirma que la lluita contra els transgènics ens afecta a tots; estem 
perdent varietats de productes, i algun dia el problema pot afectar la vinya del Penedès. Per la 
seva part, el portaveu de CiU Pere Regull afirma que en aquest cas la moció no té problemes de 
legalitat, perquè no exigeix actuacions a la Justícia, sinó només que s’investiguin els fets. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV-) dóna suport a la moció, encara que la seva part 
expositiva contingui alguna afirmació no del tot correcta a perer seu. 
 
 
VII. MOCIÓ SOBRE EL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups de la CUP, d’ERC i de CiU: 
 

Partint del debat obert sobre el dret a l’autodeterminació que s’ha precipitat en els 
darrers dies, des dels grups municipals de la Candidatura Popular (CUP), d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), i de Convergència i Unió (CIU), valorem que cal que des 
dels ajuntaments, com a administracions més properes als ciutadans i ciutadanes, agafem el 
paper que ens pertoca i fem les nostres aportacions en aquest debat cabdal per al futur del 
nostre país. 

Entenent que aquest plantejament, tot i que s’ha efectuat de manera poc seriosa, és la 
via correcta per definir sobiranament el nostre futur com a poble. 

Compartint que el poble català ha de poder pronunciar-se lliurement, sense ingerències 
de cap mena sobre aquesta qüestió, en línia amb la resolució 98/III del Parlament de 
Catalunya, sobre el dret d’autodeterminació de la nació catalana aprovada el 12 de desembre 
de 1989, o bé la resolució aprovada l’1 d’octubre de 1998. 

Conscients que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en diverses ocasions, s’ha 
pronunciat favorablement al dret que tenim els ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans a 
exercir el dret a l’autodeterminació. 

Davant de les ingerències que estem patint per part del govern espanyol i del Tribunal 
Constitucional amb l’afer de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
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S’ACORDA: 



Instar a la Generalitat de Catalunya a que demani al govern espanyol la modificació de 
la llei que regula la convocatòria de referèndums, per tal que aquests puguin ser convocats pel 
President de la Generalitat a instàncies del Parlament de Catalunya. 

Instar al Parlament de Catalunya perquè una vegada sigui possible obri els debats 
pertinents amb l’objectiu d’elaborar una proposta i marcar una metodologia i uns terminis, per 
tal de convocar un referèndum on el poble català pugui manifestar la voluntat de constituir, o 
no, un Estat propi en el sí de la Unió Europea.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 9 vots a favor (grups de CiU, d’ERC i de la CUP), 1 en 
contra (PP) i 10 abstencions (grup Socialista –PSC-ICV-). 
 
Pere Regull (CiU) afirma que el d’autodeterminació és un dret bàsic, tal com ho van reconèixer 
les Nacions Unides i com ha aprovat en diverses ocasions el mateix ajuntament. La legalitat 
espanyola no l’admet, i en canvi en altres països s’han celebrat referèndums d’autodeterminació 
(Quebec al Canadà, Baviera si volgués, antiga Txecoslovàquia, Montenegro, Lituània, etc.). La 
moció no parla d’independència, sinó d’autodeterminació. Són legítimes totes les postures 
(independència, federalisme, confederació, autonomies, estat unitari, etc.), però l’important és 
que Catalunya pugui decidir lliurement allò que vol. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que el ple ja ha tractat aquesta qüestió en moltes ocasions, des que 
ERC té presència a l’Ajuntament. No es  renuncia a la independència, però de moment cal 
aconseguir l’autodeterminació. També demana rigor i rectitud als partits de Catalunya a nivell 
central. Cal que es posin les piles, que aprovin una resolució clara al Parlament i que la 
plantegin a Madrid, cosa que fins ara no han fet. Replica Pere Regull(CiU) dient que durant el 
Govern de CiU es fa fer una moció al Parlament sobre l’autodeterminació, però existeixen 
impediments legals. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la qüestió es va tractar al Parlament de Catalunya fa poc, però 
de manera molt poc seriosa. Cal parlar amb decisió, i que la gent no s’escandalitzi. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. La sobirania rau en el conjunt del poble 
espanyol, del qual el català en forma part. D’altra banda, són poques les constitucions dels 
Estats del món que preveuen el dret a l’autodeterminació. Recorda que a Espanya les 
Comunitats Autònomes tenen un poder notable, i no com succeeix a França i a altres països. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) anuncia l’abstenció del seu grup. Recorda que 
alguns pobles s’han pogut autodeterminar gràcies a Europa. Els socialistes han optat sempre per 
una opció federalista. La moció, d’altra banda, no ha estat consensuada. Replica Otger Amatller 
(CUP) dient que ell va intentar un consens, però Francisco Romero ni tan sols va contestar. 
 
Pere Regull (CiU) insisteix en què aquí no es discuteix sobre el model (federalisme, 
independència, estat unitari, etc.), sinó només sobre el dret del poble a decidir. 
 
Patro Recober (grup Socialista i membre d’ICV) comenta que ell sí que va contestar a Otger 
Amatller, però que no podia donar suport a la moció. Ja s’ha demanat serietat i rigor als partits. 
Està a favor de l’autodeterminació, però fa dos mesos el tema es va suscitar en el Parlament de 
Catalunya i els resultats van deixar molt que desitjar. En el ple municipal no es poden debatre 
cada mes les mateixes propostes, i no és adient que ara un ajuntament es pronunciï quan en el 
Parlament no s’ha estat capaç d’arribar a cap entesa. 
 
VIII. MOCIÓ MESURES AVINGUDA DE LA PELEGRINA 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que hem constatat mols veïns que ens han manifestat que l’avinguda de la 
Pelegrina s’ha convertit en una via massa ràpida. 
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 Atès que en aquesta avinguda hi ha el pas de vianants de sortida de consultes externes 
de l’Hospital Comarcal, per on transiten gran quantitat de persones grans, en molts casos amb 
problemes de mobilitat. 

 
S’ACORDA. 
Estudiar i instar l’execució de les mesures que siguin suficients (semàfors, 

remontables...) per tal de garantir que els vianants puguin travessar l’avinguda de la Pelegrina 
sense perill. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que l’avinguda de la Pelegrina és una llarga recta on se circula a 
velocitat alta, i que té un pas de vianants a l’alçada de l’hospital. Cal estudiar i executar les 
mesures que calguin per garantir la seguretat dels vianants. Regull manifesta que ja ha arribat a 
un acord sobre la moció amb la regidora Anna Girona. 
 
La regidora Anna Girona (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) manifesta que 
l’avinguda de la Pelegrina és actualment una carretera de la Diputació, i que els tècnics 
municipals tenen previst negociar la instal·lació d’un remuntable i d’uns semàfors que s’activen 
en funció de la velocitat dels vehicles. 
 
 
MOCIÓ VEGUERIA PENEDÈS VIA D’URGÈNCIA 
 
Sense que estigui inclosa en l’ordre del dia, es dóna compte de la presentació d’una moció per 
part del grup de la CUP. Aquest grup pretén que el ple acordi la urgència i l’ampliació 
corresponent de l’ordre del dia. 
 
El text de la moció és el següent: 
 

El passat 21 de novembre de 2006, ara fa més de 5 mesos, es va debatre i aprovar amb 
els vots de la majoria del ple (CIU, ERC, PP i CUP) la darrera moció en defensa de la Vegueria 
Penedès. Segons consta en l'acte corresponent al número: 10/2006: 

1.-  Nomenar, en la propera Junta de Govern Local,  la persona que  faci les gestions 
oportunes perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van sortint en la materialització 
de l’Acord de Ple del dia 21 de març de 2006. En aquest acord, entre d’altres,  es preveia que 
calia fer visible el recolzament donat a l’acció en pro d’aquesta Vegueria i ho concretava en les 
següents propostes, ja aprovades en la seva majoria per la comissió paritària en reunió del dia  4  
de maig de 2006: 

a) Penjar la pancarta, de forma fixa, immediata  i continuada, al balcó de l’Ajuntament, 
a la plaça de la Vila 

b)  Fer les gestions pertinents perquè la  comissió paritària disposi d’una pàgina de cada  
Butlletí Municipal sense cap tipus de limitacions, tot responsabilitzant al seu coordinador que ho 
tingui en compte i traslladi al Secretari de la Comissió tot allò que cregui convenient,  amb la 
deguda antelació, ja a partir d’aquest proper Butlletí.   

c) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta signada per l’Alcalde 
fent-les partícips de la voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de 
planificació territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de 
procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva 
documentació el logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les 
activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a estendre, entre els associats 
o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria Pròpia. 

d) Copatrocinar l’elaboració i muntatge de l’exposició “VEGUERIA PRÒPIA”.  
2.- Mantenir activa, i fer operativa, la comissió paritària creada, perquè asseguri i vetlli 

pel compliment d’aquests acords; esperonant els seus membres a col·laborar en la línia del que 
s’ha acordat. 

 10
3.- Afegir entre les tasques a dur a terme per part de la comissió paritària, les següents: 



a)  Impulsar  trobades entre els diferents municipis i consells comarcals de l’Anoia, 
l’Alt i el Baix Penedès, i el Garraf tot aplicant-hi les formes organitzatives que més s’hi adiguin 
atès el lloc i el moment, i que serveixin per posar les bases per al desenvolupament d’aquest nou 
àmbit funcional de planificació territorial.  Cercar i crear els mecanismes necessaris per 
aconseguir que la “Vegueria” esdevingui un fet, i limitar a la presència necessària d’aquest 
Ajuntament en aquelles estructures que no promoguin, o fins i tot posin en dubte, l’ efectivitat 
de la creació d’aquest nou àmbit. En el ben entès, però, que això no ha de suposar el trencament 
de cap tipus de relació informativa amb totes les administracions que s’escaiguin i tot aprofitant 
les sinèrgies ja creades entre els diferents ajuntaments i els consells comarcals d’aquest àmbit. 

b) Promoure, d’acord amb les Associacions de Veïns i altres entitats i col·lectius,  
xerrades informatives per difondre la necessitat de la Vegueria. 

4.- Atès que la comissió d’Organització Territorial del Parlament de Catalunya va 
aprovar d’instar al Govern perquè creés l’àmbit funcional de Planificació Territorial Penedès, i 
que el calendari polític comporta la impossibilitat pràctica d’aprovació, demanar al Govern de la 
Generalitat que mentre no es discuteixi al Parlament la creació de l’Àmbit, es paralitzin tots 
aquells Plans sectorials i territorials, i aquells acords de govern, que no tinguin en compte 
aquesta petició o la puguin dificultar en el futur. 

A data d'avui, aquest acords encara no han estat executats. Entenem que tal demora en 
l'execució dels acords presos posa en entredit la sobirania d'aquest ple. Davant d'aquest fet, 

El grup municipal de la CUP proposa que aquest ple acordi: 
1. Instar al govern municipal a executar de forma immediata, els acords presos en favor de 
la Vegueria Penedès. Com a mínim cal executar, un cop finalitzat el període electoral, els 
següents acords:  

a) Nomenar, en la propera Junta de Govern Local,  la persona que  faci les gestions 
oportunes perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van sortint en la materialització 
de l’Acord de Ple del dia 21 de març de 2006. 
 b) Penjar la pancarta, de forma fixa, immediata  i continuada, al balcó de 
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila. Atès que ja no hi ha pràcticament temps, es proposa que 
s’executi aquest acord  al acabar aquest Ple, fent-ho en el balcó conegut com el dels 
administradors, que es on es va acordar fer-ho a la comissió paritaria. 
 c) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta signada per 
l’Alcalde fent-les partícips de la voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de 
planificació territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de 
procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva 
documentació el logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les 
activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a estendre, entre els associats 
o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria Pròpia. 
 
Sobre la possible declaració d’urgència, Otger Amatller (CUP) remarca que la modificació del 
Reglament Orgànic, propiciada en bona mesura per la CUP, ha permès tenir uns plens una mica 
més participatius. Cal respectar la democràcia, i en aquest cas existeixen uns acords concrets del 
ple que no s’han complert. Amatller aposta per garantir el compliment dels acords. La llei 
impedeix executar els acords ara mateix pel fet d’haver-se convocat eleccions, però no hi ha 
excuses per no fer-ho immediatament després de la finalització del procés electoral. Afirma que 
Igualada i el Consell Comarcal de l’Anoia també donen suport a la Vegueria, i que el moble es 
mobilitza. Cal garantir que la gent pugui expressar-se, i que els acords plenaris es respectin. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que, encara que es pugui dir que no hi ha urgència, en realitat s’ha de 
tractar la moció. Parlem de participació i de democràcia;  La gent s’ha agrupat i participa per a 
una finalitat positiva i sense cap manipulació política, i aquest Ajuntament i altres han donat 
suport. No pot ser que tot això se’n vagi en orris perquè el govern municipal gira l’esquena i no 
executa ni els acords del ple municipal. Regull dóna suport a la declaració d’urgència. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que la moció parla de realitzar actuacions després de les eleccions. 
Recorda que llavors ja hi haurà un nou consistori. 
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Sotmesa a votació la declaració d’urgència, és rebutjada amb 7 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 
13 en contra (Socialista –PSC-ICV- i ERC). Per tant, no s’amplia l’ordre del dia, i sens perjudici 
que la moció es pugui sotmetre a un proper ple. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Amb caràcter previ, l’alcalde Marcel Esteve afirma que hi ha un projecte de desdoblament del 
gasoducte d’ENAGAS que afecta Vilafranca, i que va generar polèmica. ENAGAS ha decidit 
començar ara les obres, quan la vinya s’està desenvolupant. Unió de Pagesos va demanar a 
ENAGAS que si l’obra es feia comencés després de la verema, per tal de no causar més 
perjudicis, i ara ha demanat suport municipal. 
 
L’alcalde afirma que ha adreçat una carta a ENAGAS dient que l’inici de les obres ara és 
inoportú, i demanant un ajornament. De fet, hi ha concertada una reunió per mirar de trobar una 
solució. 
 
Tots els grups municipals donen suport a aquesta reivindicació de la Unió de Pagesos, i mostren 
el seu acord amb les actuacions que l’Ajuntament pugui emprendre. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia (precs i preguntes), es produeixen les intervencions 
següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) mostra la seva sorpresa arran de la votació, en aquest mateix ple, de la 
declaració d’urgència de la moció sobre la Vegueria del Penedès. Tots els grups de l’equip de 
govern hi han votat en contra, però sense donar cap explicació de la seva postura. 
 
b) Otger Amatller (CUP) llegeix en aquest moment un escrit de l’entitat “Plataforma per una 
Vegueria Pròpia”. L’escrit afirma que la voluntat de disposar d’una Vegueria pròpia del Penedès 
ha estat manifestada per la majoria dels ciutadans, i pel gruix dels municipis i dels Consells 
Comarcals de la zona, fins i tot de la comarca de l’Anoia, i que la participació ciutadana no pot 
ser menystinguda. De ben segur que hi haurà obstacles perquè aquest anhel es faci realitat, però 
tots hi hem de treballar. A l’Ajuntament de Vilafranca s’haurien de respectar i complir els 
acords adoptats majoritàriament i sobiranament pel ple municipal. La Plataforma observa que 
les posicions de les forces polítiques  sobre aquesta qüestió no són unànimes, i que no totes elles 
incorporen al seu programa la defensa de la Vegueria Penedès, per la qual cosa la Plataforma fa 
una crida a votar, en les properes eleccions municipals, candidatures que defensin la Vegueria. 
 
c) Aureli Ruiz afirma que fa dos plens va preguntar a Francisco Romero la quantitat exacta de 
diners que l’Ajuntament dedicava a la gent gran, i en el darrer ple es va interessar per les 
condicions de venda de les places d’estacionament en el nou aparcament de l’Espirall. Cap de 
les preguntes ha estat contestada, i Aureli Ruiz demana que les preguntes de l’oposició siguin 
contestades, i dins dels terminis legals. 
 
d) Otger Amatller (CUP) recorda que va trametre a Josep Colomé una foto sobre una deficiència 
en una vorera del carrer Antonio Acedo. La vorera és estretíssima, i al damunt s’hi ha col·locat 
una pilona altament molesta. Amatller afirma que tornarà a lliurar la fotografia, i demana 
explicacions. La regidora de Via Pública Anna Girona contesta que es van instal·lar pilones per 
facilitar el gir i l’accés del camió de les escombraries. De tota manera, la instal·lació d’una 
pilona concreta en una vorera d’un pam va ser una errada tècnica, i s’està treballant per 
solucionar-la. 
 
e) Otger Amatller (CUP) comenta respecte a les obres de la rambla de Nostra Senyora que en 
alguns casos s’ha treballat fins a les 4 de la nit, i a més sense avisar als veïns, la qual cosa 
infringeix les ordenances municipals. El regidor Josep Colomé manifesta que contestarà la 
pregunta per escrit. 
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   ..... 
 
L’alcalde Marcel Esteve recorda que aquest és el darrer ple ordinari del mandat, i que el 27 de 
maig tindran lloc les eleccions municipals. Al marge de les incerteses que es deriven del procés 
electoral, hi ha regidors i regidores que amb tota seguretat deixaran de ser-ho, i cita Joan 
Recasens, Joan Ríos, Paco Álvarez, Àngels Agramunt, Ramon Xena, Anna Girona i Àssen 
Cámara. Marcel Esteve agraeix la tasca de totes aquestes persones a favor de Vilafranca. També 
mostra el seu agraïment vers tota la resta de regidors i regidores, el secretari i l’interventor, el 
personal col·laborador, els mitjans de comunicació, etc. 
 
Ramon Xena intervé recordant que és regidor des de 1987, i que tot té un principi i un final. Per 
al seu comiat, llegeix uns fragments d’una poesia d’un autor argentí per ell triada. 
 
Anna Girona també intervé per acomiadar-se després de vuit anys dedicant-se a diverses 
responsabilitats de govern. Considera que l’experiència ha estat intensa i recomanable, i diu que 
sovint les coses es veuen diferent des de dins que des de fora. Agraeix la col·laboració del 
personal que l’ha ajudada, dels ciutadans, de l’equip de govern i de tot el consistori. A parer seu, 
cal que la ciutadania s’impliqui i agafi responsabilitats, i destaca l’encara insuficient 
participació de la dona en la política municipal. 
 
Pere Regull (CiU) desitja sort a tothom. L’oposició que porta a terme CiU és una tasca difícil, i 
malgrat alguns errors mai no ha volgut personalitzar les crítiques, sinó analitzar les posicions de 
fons. Mostra el seu respecte vers les persones que avui s’acomiaden. 
 
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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