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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 06/2008 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 d’abril de 2008 
Horari: de 20,02 hores del 22-04-08 a 01,16 hores del 23-04-08. 
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  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Xavier Navarro i Domènech  
- 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  
- Dolors Villaró i Rovira 
- 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 
 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions ordinària i 
extraordinària de 27 de març de 2008 i d’11 d’abril de 2008. Ambdues actes són aprovades per 
assentiment. 
 
I.PRESSUPOST ENTITAT MODIFICACIÓ 
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El dictamen inicial de la Comissió Informativa és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que ofereixen 
sobrant i del Romanent de Tresoreria de l’any 2007, de conformitat amb el que disposa l’Article 
177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
 
1.12106.12000 Retrib. bàsiques.- Recursos humans.................  9.114,66 
1.12106.12100 Retrib. complem.- Recursos humans ...............  7.506,76 
1.12108.13000 Personal laboral.- servei Planificació ...............  31.000,00 
2.41302.13100 Personal eventual.- Consum .............................  10.543,51 
3.44401.13101 AODL Projecte Llei de Barris - sous ...............  23.068,00 
3.44401.16000 AODL Projecte Llei de Barris. seg.soc............  7.633,00 
4.45101.22608 Despeses celebració Nit de Castells .................  6.000,00 
5.22201.22711 Contracte serveis.- retirada i emmagatzematge 
 de vehicles .........................................................  1.300,00  
6.32223.46200 A entitats locals: Pacte Territorial ....................  4.800,00 
6.32223.46300 Mancomunitat Alt Pdès.-Garraf.- Pacte Terri..  38.035,59 
2.31304.48200 Transferència al centre “L’Espiga” ..................  3.000,00 
4.46313.48900 Transferència campanya “Vegueria” ...............  6.900,00 
4.46312.48900 Subvencions a entitats amb local propi............  90.000,00 
4.45107.48900 Subvenció casa colònies Penyafort ..................  3.000,00 
2.42102.48901 Conveni universitat BCN.-prog. Els Juliols”...  6.500,00 
4.71101.48900 Acadèmia Tastavins.- Aportació Vi-jazz.........  45.000,00 
6.32223.48900 Altres transferències.- Pacte Territorial ...........  125.706,22 
2.45501.48902 Transferència Festa Major (dèficit any 2007)..     18.235,00 
6.32225.60100 Aparcament Àgora............................................  100.000,00 
3.45201.60100 Aparcament camp de futbol de l’Espirall ........  110.000,00 
3.43202.60101 Aliniacions c/ Pere El Gran ..............................  290.000,00 
3.43202.60102 Rontonda polígons Pous d’en Rosell i accés 
 Auditori..............................................................  536.000,00 
3.43202.60103 Millora antiga travessia N-340 (entre Barba 
 i Roca i Av. La Pelegrina..................................  60.000,00 
3.43202.61103 Conveni millores polígon de Mercaderies .......  100.000,00 
3.12101.62520 Mobiliari nous equipaments .............................  243.000,00 
2.31303.62700 Projecte L’Espiga..............................................  38.000,00 
5.22201.62900 Material inversió Policia Local ........................  40.000,00 
6.32201.63100 Cablejat nou per la Fassina...............................  35.000,00 
4.52101.74400 SERCOM, S.L..- Equips radio i tv/tdt .............  120.000,00   
1.01101.91303 D’empreses autòn., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada .....................................    177.781,60     2.287.124,34 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS......              2.287.124,34 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.12101.12100 Retrib. complem.- Secretaria............................  6.148,00 
1.12104.12100 Retrib. complem.- Compres .............................  573,00 
1.61101.12100 Retrib. complem.- Administració financera ....  9.270,00 
2.41302.12100 Retrib. complem.- Salut i consum....................  1.278,00 
2.45101.12100 Retrib. complem.- Cultura ................................  495,00 
2.46001.12100 Retrib. complem.- Serveis personals................  779,00 
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3.43201.12100 Retrib. complem.- Urbanisme ..........................    4.000,00   
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia local ........................  54.079,00 
5.43202.12100 Retrib. complem.- serveis viaris.......................  6.132,00 
5.43205.12100 Retrib. complem.- parcs i jardins .....................  1.463,00 
6.32201.12100 Retrib. complem.- foment de l’ocupació .........  788,00 
6.62101.12100 Retrib. complem.- comerç i turisme.................  481,00 
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria .............................  55.948,00 
1.12103.13000 Personal laboral.- Informàtica ..........................  4.940,00 
1.12104.13000 Personal laboral.- Compres...............................  1.385,00 
1.43207.13000 Personal laboral.- Plànol i estadística...............  1.067,00 
1.61101.13000 Personal laboral.- Administració financera......  1.065,00 
2.31302.13000 Personal laboral.- Serveis socials .....................  31.203,00 
2.41302.13000 Personal laboral.- Salut i consum.....................  2.588,00 
2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’infants .....................  19.592,00 
2.42202.13000 Personal laboral.- Educació ..............................  6.933,00 
2.45101.13000 Personal laboral.- Cultura .................................  10.893,00 
2.46001.13000 Personal laboral.- Serveis personals.................  1.457,00 
2.46306.13000 Personal laboral.- Societat coneixement ..........  2.543,00 
3.32201.13000 Personal laboral.- Promoció econòmica i 
 foment................................................................  1.844,00 
3.43201.13000 Personal laboral.- Urbanisme ...........................  13.060,00 
4.12101.13000 Personal  laboral.- Gabinet alcaldia..................  844,00 
4.46301.13000 Personal laboral.- Comunicació .......................  28.451,02 
4.46307.13000 Personal laboral. Relacions internacionals ......  1.350,00 
4.46309.13000 Personal laboral.- Pla per la convivència .........    795,00   
5.22201.13000 Personal laboral.- Policia local .........................  2.349,00 
5.22302.13000 Personal laboral.- Protecció civil......................  650,00 
5.43202.13000 Personal laboral.- Serveis viaris .......................  30.435,00 
5.43204.13000 Personal laboral.- Edificis municipals..............  2.560,00 
5.43205.13000 Personal laboral.- Parcs i jardins ......................  3.981,00 
6.32201.13000 Personal laboral.- Foment de l’ocupació..........  5.170,00 
6.62101.13000 Personal laboral.- Mercats ................................  548,00 
4.31301.13000 Personal laboral.- Pla per la igualtat.................  1.323,00 
4.45401.13000 Personal laboral.- Pla vila jove.........................  1.705,00 
1.12102.13100 Suplències..........................................................  50.000,00 
2.31302.13100 Personal eventual.- serveis socials ...................  8.682,96 
2.46308.13100 AODL Societat del coneixement .....................  551,00  
3.31303.13100 Personal eventual.- Rehabilitació habitatges ...  1.126,00 
3.44401.13100 Personal eventual.- Projecte Llei de barris.......  616,00 
4.46307.13100 AODL Relacions internacionals.......................  259,00 
4.46309.13100 Personal eventual.- Pla per la convivència ......  628,00 
4.46311.13100 AODL participació ciutadana – sous ...............  305,00  
6.32202.13100 Cursos Formació Ocupacional.- sous...............  1.450,00 
6.32203.13100 Programa SEFED.- sous...................................  1.404,00 
6.32207.13100 Altres accions ocupacional.- sous ....................  908,00 
6.32212.13100 Programa nous filons d’ocupació – sous .........  21,00 
6.32215.13100 Programa ILO-SER – sous ...............................  467,00  
6.32217.13100 Tallers d’ocupació: professionals – sous .........  450,00 
6.32220.13100 Casa d’oficis: professionals – sous...................  31,00   
6.32223.13100 Foment ocupació.- Pacte Territorial: sous .......  11.216,09 
6.32225.13100 Centre Àgora – sous..........................................  800,00 
6.32401.13100 Escola Taller .- sous..........................................  1.022,00 
6.62101.13100 AODL Mercats..................................................  284,00 
5.22201.15100 Treballs extraordinaris personal funcionari 
 Policia local .......................................................  100.000,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social .....................................  60.996,19 
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6.32223.16000 Foment ocupació.- Pacte Territorial: seg.soc...  5.424,00  
2.31303.20200 Lloguer propietaris habitatges socials..............  7.000,00 
2.45101.20200 Lloguer magatzem cultura................................  20,00 
5.43204.21200 Manteniment edificis municipals .....................  60.000,00 
2.31303.22608 Assistència social.- atenció primària................  6.000,00 
2.41204.22608 Salut pública......................................................  6.721,00 
2.41302.22608 OMIC.................................................................  1.207,14 
2.45101.22608 Actes culturals ...................................................  20.000,00 
2.31302.22609 Programa serveis socials.- infància ..................  411,32 
2.45511.22611 Activitats Auditori.............................................  65.000,00 
4.46301.22608 Oficina del defensor del ciutadà.......................  4.000,00 
4.46309.22608 Pla per la Convivència ......................................  42.306,81 
5.43204.22700 Neteja edificis....................................................  28.000,00  
4.46309.22701 Agents d’acollida, cívics i servei mediació......  4.666,62  
6.32225.22710 Serv. externs asses. i formació centre Àgora ...  4.500,00 
5.43205.22711 Contractes de serveis.- parcs i jardins ..............  48.000,00 
5.51302.22712 Manteniment biciberg.......................................  2.000,00 
2.45201.41000 Transf. corrent Patronat Mpal. d’Esports.........    5.562,00   
2.45104.41000 Transf. corrent Patronat Cal Bolet ( inclou 
 aportació vegueria)............................................  1.631,44 
6.75101.41000 Transf. corrent Patronat Comerç i Turisme .....  3.320,00 
3.43101.44400 Transf. Empresa Mpal. Habitatge de Vila- 

 franca del Penedès, S.L.....................................  4.488,15 
1.91103.46600 Federació de municipis de Catalunya ..............  653,00 
2.31303.48000 Ajuts a famílies .................................................  25.000,00 
6.31303.48200 Aportació Fundació Pro-Penedès.....................  15.000,00 
2.42203.48900 Transf. escola d’art L’Arsenal..........................  30.000,00 
2.45103.48900 Museus i institucions similars ..........................  40.000,00 
3.43201.48900 Conservació sector Domenys II .......................  12.470,00 
4.46003.48900 Cooperació i Desenvolupament- transfer.. ......  55.400,00 
3.44401.60100 Actuacions Llei de Barris .................................  275.000,00 
3.53301.60100 Instal.lació punt verd.........................................  60.000,00 
3.51401.61101 Aparcament de camions....................................  500.000,00 
3.45401.62200 Espai Cal Berger ...............................................  188.000,00 
2.42202.63200 Millores centres escolars i llars ........................  120.000,00 
6.62101.63201 Rehabilitació mercat de la carn ........................  100.000,00 
2.45201.71000 Transfer. capital patronat mpal. d’Esports .......  1.189.744,00 3.492.907,74 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM...   5.780.032,08 
 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
4.46301.12000 Retrib. bàsiques.- Comunicació........................  10.694,52 
4.46301.12100 Retrib. complem.- Comunicació ......................      12.602,82 
1.12106.13000 Personal laboral.- Recursos humans ................  13.145,42 
1.61101.13000 Personal laboral.- Administració financera......  157,68 
4.46003.22608 Cooperació i Desenvolupament.- gestió ..........  55.400,00 92.000,44 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA ..   92.000,44 
  
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
420.03                   Instituto Nacional Consumo.- Junta arbitral.......  15.622,67  
455.19                   Generalitat- Centre Àgora (pacte territorial) ......  4.500,00 
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455.26                   Generalitat- Pacte Territorial...............................  177.181,90 
455.37                   Generalitat.- Pla per la Convivència...................  42.306,81 
455.42                   Generalitat- AODL Projecte Llei de Barris........  24.425,24 
455.43                   Generalitat.- 50% tècnica arxiu...........................  14.760,00 
455.44                   Generalitat.- 25% tècnica arxiu...........................  7.380,00  
462.19                   Diputació.- subvencions salut .............................  6.721,00 
462.26                   Mancomunitat Penedès-Garraf.- aportació 
                               paper cartró 2007 ................................................  13.899,00 
462.29                   Diputació.- Pla per la convivència......................  4.666,62 
480.08                   Caixa de Pensions.- aportació per infància ........  11.000,00 
480.17                   Particulars.- prog. serveis socials –infància .......  411,32 
540.01                   Lloguer d’habitatges socials................................  7.000,00  
755.05                   Generalitat.- Conveni obra millora antiga 
                              travessia N-340 ....................................................  30.000,00 
755.06                    Generalitat.- Subvenció projecte L’Espiga .......  38.000,00 
761.05                   Diputació.- sub. amortització anticipada 
                              crèdit Caixa Catalunya.........................................  177.781,60 
771.02                   Conveni millores polígon Mercaderies ..............     100.000,00 675.656,16 
                              TOTAL MAJORS INGRESSOS .......................   675.656,16 

 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
  
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord........  1.714.435,00   
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit.....  3.297.940,48 
                  TOTAL APLIC. ROMANENT....  5.012.375,48  
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 

 Baixes per transferència ................................  92.000,44   
 Majors ingressos............................................  675.656,16   
 Aplicació romanent tresoreria .......................  5.012.375,48 
 TOTAL FINANCIACIÓ...............................  5.780.032,08  
  
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-
se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Es dóna compte de la presentació d’una esmena a la totalitat del dictamen per part del grup 
municipal Socialista, amb la qual esmena el text complet de la proposta d’acord que se sotmet al 
ple és el següent: 
 
  Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que 
ofereixen sobrant i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2007, de conformitat amb el que 
disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
 
1.12106.12000 Retrib. bàsiques.- Recursos humans ................  9.114,66 
1.12106.12100 Retrib. complem.- Recursos humans................  7.506,76 
1.12108.13000 Personal laboral.- servei Planificació .............  31.000,00 
2.41302.13100 Personal eventual.- Consum.............................  10.543,51 
3.44401.13101 AODL Projecte Llei de Barris - sous ...............  23.068,00 
3.44401.16000 AODL Projecte Llei de Barris. seg.soc............  7.633,00 
4.45101.22608 Despeses celebració Nit de Castells ................  6.000,00 
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5.22201.22711 Contracte serveis.- retirada i emmagatzematge 
 de vehicles .........................................................  1.300,00  
6.32223.46200 A entitats locals: Pacte Territorial...................  4.800,00 
6.32223.46300 Mancomunitat Alt Pdès.-Garraf.- Pacte Terri.  38.035,59 
2.31304.48200 Transferència al centre “L’Espiga” ................  3.000,00 
4.46313.48900 Transferència campanya “Vegueria”..............  6.900,00 
4.46312.48900 Subvencions a entitats amb local propi ...........  90.000,00 
4.45107.48900 Subvenció casa colònies Penyafort..................  3.000,00 
2.42102.48901 Conveni universitat BCN.-prog. Els Juliols” ..  6.500,00 
4.71101.48900 Acadèmia Tastavins.- Aportació Vi-jazz..........  45.000,00 
6.32223.48900 Altres transferències.- Pacte Territorial ..........  125.706,22 
2.45501.48902 Transferència Festa Major (dèficit any  
 2007)..................................................................     18.235,00 
3.43202.60103 Millora antiga travessia N-340 (entre Barba 
 i Roca i Av. La Pelegrina..................................  60.000,00 
3.43202.61103 Conveni millores polígon de Mercaderies.......  100.000,00 
2.31303.62700 Projecte L’Espiga .............................................  38.000,00  
1.01101.91303 D’empreses autòn., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada ....................................    177.781,60    813.124,34 
  TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS..........                                813.124,34 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.12101.12100 Retrib. complem.- Secretaria............................  6.148,00 
1.12104.12100 Retrib. complem.- Compres..............................  573,00 
1.61101.12100 Retrib. complem.- Administració financera.....  9.270,00 
2.41302.12100 Retrib. complem.- Salut i consum.....................  1.278,00 
2.45101.12100 Retrib. complem.- Cultura ................................  495,00 
2.46001.12100 Retrib. complem.- Serveis personals................  779,00 
3.43201.12100 Retrib. complem.- Urbanisme ..........................  4.000,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia local........................  54.079,00 
5.43202.12100 Retrib. complem.- serveis viaris .......................  6.132,00 
5.43205.12100 Retrib. complem.- parcs i jardins.....................  1.463,00 
6.32201.12100 Retrib. complem.- foment de l’ocupació ..........  788,00 
6.62101.12100 Retrib. complem.- comerç i turisme .................  481,00 
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria...........................  5.698,00 
1.12103.13000 Personal laboral.- Informàtica.........................  4.940,00 
1.12104.13000 Personal laboral.- Compres .............................  1.385,00 
1.43207.13000 Personal laboral.- Plànol i estadística ............     1.067,00   
1.61101.13000 Personal laboral.- Administració financera....  1.065,00 
2.31302.13000 Personal laboral.- Serveis socials....................  13.835,00 
2.41302.13000 Personal laboral.- Salut i consum....................  2.588,00 
2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’infants....................  19.592,00 
2.42202.13000 Personal laboral.- Educació ............................  6.933,00 
2.45101.13000 Personal laboral.- Cultura ...............................  10.893,00 
2.46001.13000 Personal laboral.- Serveis personals ...............  1.457,00 
2.46306.13000 Personal laboral.- Societat coneixement .........  2.543,00 
3.32201.13000 Personal laboral.- Promoció econòmica i 
 foment ................................................................  1.844,00 
3.43201.13000 Personal laboral.- Urbanisme..........................  13.060,00 
4.12101.13000 Personal  laboral.- Gabinet alcaldia ...............  844,00 
4.46301.13000 Personal laboral.- Comunicació ......................  28.451,02 
4.46307.13000 Personal laboral. Relacions internacionals ....  1.350,00 
4.46309.13000 Personal laboral.- Pla per la convivència.......    795,00   
5.22201.13000 Personal laboral.- Policia local .......................  2.349,00 



 7

5.22302.13000 Personal laboral.- Protecció civil ....................  650,00 
5.43202.13000 Personal laboral.- Serveis viaris......................  15.935,00 
5.43204.13000 Personal laboral.- Edificis municipals ............  2.560,00 
5.43205.13000 Personal laboral.- Parcs i jardins....................  3.981,00 
6.32201.13000 Personal laboral.- Foment de l’ocupació........  5.170,00 
6.62101.13000 Personal laboral.- Mercats...............................  548,00 
4.31301.13000 Personal laboral.- Pla per la igualtat..............  1.323,00 
4.45401.13000 Personal laboral.- Pla vila jove .......................  1.705,00 
1.12102.13100 Suplències..........................................................  50.000,00   
2.31302.13100 Personal eventual.- serveis socials ..................  8.682,96 
2.46308.13100 AODL Societat del coneixement.......................  551,00  
3.31303.13100 Personal eventual.- Rehabilitació habitatges..  1.126,00 
3.44401.13100 Personal eventual.- Projecte Llei de barris.....  616,00 
4.46307.13100 AODL Relacions internacionals.......................  259,00 
4.46309.13100 Personal eventual.- Pla per la convivència .....  628,00 
4.46311.13100 AODL participació ciutadana – sous...............  305,00  
6.32202.13100 Cursos Formació Ocupacional.- sous .............  1.450,00 
6.32203.13100 Programa SEFED.- sous ..................................  1.404,00 
6.32207.13100 Altres accions ocupacional.- sous....................  908,00 
6.32212.13100 Programa nous filons d’ocupació – sous ........  21,00 
6.32215.13100 Programa ILO-SER – sous...............................  467,00  
6.32217.13100 Tallers d’ocupació: professionals – sous ........  450,00 
6.32220.13100 Casa d’oficis: professionals – sous..................  31,00   
6.32223.13100 Foment ocupació.- Pacte Territorial: sous......  11.216,09 
6.32225.13100 Centre Àgora – sous .........................................  800,00 
6.32401.13100 Escola Taller .- sous .........................................  1.022,00 
6.62101.13100 AODL Mercats ..................................................  284,00 
5.22201.15100 Treballs extraordinaris personal funcionari 
 Policia local ......................................................  100.000,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social.....................................  55.000,00 
6.32223.16000 Foment ocupació.- Pacte Territorial: seg.soc.  5.424,00  
2.31303.20200 Lloguer propietaris habitatges socials.............  7.000,00 
2.45101.20200 Lloguer magatzem cultura................................  20,00 
2.31303.22608 Assistència social.- atenció primària...............  6.000,00   
2.41204.22608 Salut pública......................................................  6.721,00 
2.41302.22608 OMIC.................................................................  1.207,14 
2.31302.22609 Programa serveis socials.- infància.................  411,32 
4.46301.22608 Oficina del defensor del ciutadà ......................  4.000,00 
4.46309.22608 Pla per la Convivència .....................................  42.306,81 
4.46309.22701 Agents d’acollida, cívics i servei mediació......  4.666,62  
6.32225.22710 Serv. externs asses. i formació centre Àgora...  4.500,00 
5.51302.22712 Manteniment biciberg.......................................  2.000,00 
2.45201.41000 Transf. corrent Patronat Mpal. d’Esports .......    5.562,00   
2.45104.41000 Transf. corrent Patronat Cal Bolet ( inclou 
 aportació vegueria)...........................................  1.631,44 
6.75101.41000 Transf. corrent Patronat Comerç i Turisme ....  3.320,00 
3.43101.44400 Transf. Empresa Mpal. Habitatge de Vila- 

 franca del Penedès, S.L.....................................  4.488,15 
1.91103.46600 Federació de municipis de Catalunya .............  653,00 
2.31303.48000 Ajuts a famílies..................................................  25.000,00 
2.42203.48900 Transf. escola d’art L’Arsenal .........................  30.000,00 
3.43201.48900 Conservació sector Domenys II .......................  12.470,00 
4.46003.48900 Cooperació i Desenvolupament- transfer........      55.400,00 696.049,55 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.......   1.509.173,89 
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F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
4.46301.12000 Retrib. bàsiques.- Comunicació .......................  10.694,52 
4.46301.12100 Retrib. complem.- Comunicació.......................      12.602,82 
1.12106.13000 Personal laboral.- Recursos humans...............  13.145,42 
1.61101.13000 Personal laboral.- Administració financera....    157,68 
4.46003.22608 Cooperació i Desenvolupament.- gestió ..........  55.400,00 92.000,44 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......   92.000,44 
  
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
420.03                   Instituto Nacional Consumo.- Junta arbitral .....  15.622,67  
455.19                   Generalitat- Centre Àgora (pacte territorial)....  4.500,00 
455.26                   Generalitat- Pacte Territorial.............................  177.181,90 
455.37                   Generalitat.- Pla per la Convivència .................  42.306,81 
455.42                   Generalitat- AODL Projecte Llei de Barris.......  24.425,24 
455.43                   Generalitat.- 50% tècnica arxiu .........................  14.760,00 
455.44                   Generalitat.- 25% tècnica arxiu .........................  7.380,00  
462.19                   Diputació.- subvencions salut.............................  6.721,00 
462.26                   Mancomunitat Penedès-Garraf.- aportació 
                               paper cartró 2007 ...............................................  13.899,00 
462.29                   Diputació.- Pla per la convivència.....................  4.666,62 
480.08                   Caixa de Pensions.- aportació per infància.......  11.000,00 
480.17                   Particulars.- prog. serveis socials –infància......  411,32 
540.01                   Lloguer d’habitatges socials...............................  7.000,00  
755.05                   Generalitat.- Conveni obra millora antiga 
                               travessia N-340 ...................................................  30.000,00 
755.06                    Generalitat.- Subvenció projecte L’Espiga.......  38.000,00 
761.05                   Diputació.- sub. amortització anticipada 
                              crèdit Caixa Catalunya........................................  177.781,60 
771.02                   Conveni millores polígon Mercaderies ..............     100.000,00 675.656,16 
                              TOTAL MAJORS INGRESSOS...........................   675.656,16 

 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
  
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord.......  257.555,82   
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit ....    483.961,47 
 OTAL APLIC. ROMANENT ..........................  741.517,29  
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 

 Baixes per transferència................................  92.000,44   
 Majors ingressos ...........................................  675.656,16   
 Aplicació romanent tresoreria ......................     741.517,29 
 TOTAL FINANCIACIÓ .................................  1.509.173,89 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
El text anterior, en forma d’esmena a la totalitat, ha estat aprovat després del debat amb 11 vots 
a favor (grups Socialista, del PP, d’ERC i d’ICV-EUiA), 2 en contra (CUP) i 8 abstencions 
(CiU). 
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Defensa l’esmena a la totalitat la regidora d’Hisenda Maria Batet, qui explica que en el ple 
anterior ja es va informar del superàvit o romanent de tresoreria de 2007 d’uns cinc milions 
d’euros, i recorda que ella mateixa va dir que la intenció era destinar la major part del superàvit 
a reforçar inversions que ja estan programades o en marxa, dialogant amb tots els grups i 
intentant assolir acords amplis. Ha existit una proposta inicial d’inversions del govern i un 
diàleg amb els diferents grups per tal d’arribar a pactes sobre aquestes inversions, però per ara 
no ha estat possible arribar als acords adients. És per això que l’esmena proposa deixar al marge 
de l’expedient de modificació, de moment, l’assumpte de les inversions, però en canvi donar via 
lliure a algunes despeses que són necessàries per al funcionament ordinari de l’Ajuntament 
(retribucions del personal previstes en conveni col·lectiu, transferències i subvencions 
necessàries a entitats, aplicació de subvencions rebudes, compliment de mocions aprovades pel 
ple, etc.). No cal dir que es reprendran immediatament les negociacions amb els diferents grups 
municipals per arribar a acords relatius a l’aplicació del superàvit o romanent restant a 
inversions municipals necessàries. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia el seu vot favorable a l’esmena per no bloquejar 
aspectes de funcionament de l’Ajuntament, per bé que el seu grup no hagués donat suport a la 
proposta inicial del govern, perquè aquesta preveia gastar uns 4 milions del romanent en 
inversions, i pel que fa a aquestes inversions han existit contactes, però amb poc temps per al 
diàleg i sobre la base d’una proposta inicial massa tancada. Cal debatre a fons les inversions 
necessàries, i disposar de les informacions i dels projectes adients. L’alcalde Marcel Esteve 
intervé per dir que sí que hi ha hagut diàleg i negociació amb tots els grups. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix al parer de Bernat Villarroya. Cal poder parlar i negociar sobre 
les necessitats reals de Vilafranca, i no partir de propostes tancades que donen per fetes 
qüestions que en molts casos esdevenen opinables. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a l’esmena, perquè cal aplicar els acords amb el personal 
municipal, fer transferències a les entitats, admetre que la Policia pugui fer hores extres si 
serveixen per incrementar la presència policial al carrer, etc.. Quant a les inversions que 
s’hauran de tractar en un altre ple, seria positiu optar per finalitzar les inversions que ja estan en 
marxa. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que no hi ha hagut voluntat de consens per part del govern 
municipal, i almenys la CUP no ha estat invitada a les negociacions. Si tenim en compte la 
proposta inicial realitzada, no s’endevina cap línia concreta i coherent d’actuació, i no es 
reflecteix la necessitat de reforçar amb més mitjans serveis municipals com els Serveis Socials, 
la gestió de recursos, la Joventut, etc. El govern municipal pretén gastar 4 milions d’euros en 
totxos o pedres, i no en les necessitats de les persones. Si ara el govern planteja una negociació 
honesta i sincera la CUP hi participarà, però mentrestant no pot prestar el seu suport a la 
proposta de modificació. 
 
Aureli Ruiz (CiU) recorda que la intenció del govern era gastar immediatament la totalitat del 
romanent positiu de 2007 (5 milions d’euros); el que cal és parlar i concretar (sense partir de 
propostes tancades) com s’ha de gastar el romanent, i prestar també atenció a necessitats del dia 
a dia com la millora de determinats carrers en mal estat. El govern ha de ser conscient que no 
disposa per si mateix de majoria suficient, i ha de cercar suports. Retirades les inversions, i 
quant a les despeses de funcionament proposades, CiU s’abstindrà en la votació, perquè hi ha 
aspectes positius (compliment dels acords amb els treballadors municipals), però altres molt 
discutibles, com la nova dotació de fons per a més hores extres de la Policia Local, assumpte 
aquest sobre el qual CiU ja ha fet palesa la seva preocupació en ocasions anteriors. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que a parer seu l’equip de govern no té una línia clara d’actuació 
global, i recorda en aquest sentit que quan es va discutir el pressupost per a 2008 la proposta 
inicial es va veure incrementada en dos dies en dos milions d’euros, per tal de garantir-se alguns 
suports puntuals. En la discussió d’avui s’observa també que entre la proposta sotmesa a la 
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Comissió Informativa i la de l’esmena hi ha una diferència de 726 milions de les antigues 
pessetes; és a dir, les propostes van modificant-se substancialment en pocs dies. Tot això passa 
sovint, no hi ha una línia clara d’actuació i aquest fet hauria de portar a una reflexió seriosa. Hi 
hauria d’haver una línia clara i cercar pactes estables de govern, perquè no es poden perdre tres 
anys més amb una situació com aquesta. Tothom ha de ser responsable, i els resultats de les 
darreres eleccions municipals indicaven una voluntat de canvi que no es va poder concretar. 
Grups amb pocs regidors no van volen propiciar un canvi de govern, i ara es dediquen a posar 
pals a les rodes a l’equip de govern. Cal un govern que governi amb acords estables, i són 
necessaris els pactes sòlids. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el govern ha de governar, i que l’oposició també té 
responsabilitats. Cal obrir un diàleg, malgrat que no sigui senzill assolir acords. Quant a la 
destinació del romanent positiu, s’haurà de parlar entre tots, i la darrera paraula la tindrà el ple. 
Cada formació política té les seves idees i la seva posició política, i això fa que alguns acords 
siguin més viables que altres. 
 
Maria Batet (regidora d’Hisenda) afirma que no s’ha arribat a un acord, però el diàleg ha existit. 
D’altra banda, l’equip de govern té una línia d’actuació clara i coherent, si bé és veritat que no 
disposa de la majoria suficient. 
 
Xavier Navarro (CUP) reitera que el seu grup no va ser convidat a les negociacions fins a 
darrera hora, quan el govern ja feia temps que parlava amb la resta de grups. No es pot destinar 
tot el romanent a obres i pedres, sinó que cal enfortir les polítiques socials. 
 
Maria Batet (grup Socialista) sosté que el procés ha estat ràpid, i que el document o proposta es 
va trametre a tots els grups municipals. La proposta del govern és destinar el gruix del romanent 
a inversions necessàries, i en això discrepa de la CUP, grup que aposta per incrementar la 
despesa corrent (com la de personal) que a més queda després consolidada per al futur. Les 
dotacions per a serveis socials segurament són encara insuficients, però s’han incrementat en un 
any un 25%, i cal continuar en aquesta línia, garantint però l’equilibri financer. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que tots els regidors del govern demanen més recursos per als 
seus Serveis, i això succeeix també així pel que fa a Serveis Socials. Es mira de reforçar els 
serveis, però també cal parar atenció en la necessitat d’infraestructures i d’equipaments públics. 
 
Otger Amatller (CUP) precisa que l’increment en Serveis Socials es relaciona amb l’aplicació 
de la Llei de dependència, i es pregunta quin augment d’efectius han tingut els Serveis Socials 
generals en els darrers cinc o sis anys. El cert és que la proposta inicial del govern també 
preveia consolidar despesa corrent, ja que creava noves places de personal per a Atenció 
Ciutadana i Via Pública. El govern municipal diu que dialoga, però cap grup municipal s’ho 
creu, perquè la realitat és que no s’ha estat capaç de tancar acords de cap mena. 
 
Maria Batet (grup Socialista) replica dient que les places previstes per incrementar l’atenció 
ciutadana responen a mocions aprovades pel ple. Otger Amatller (CUP) manifesta que també 
existeixen acords plenaris sobre el reforçament dels Serveis Socials que no s’han complert 
correctament, i Teresa Terrades (grup Socialista i regidora de Serveis Socials) afirma que el pla 
de xoc de Serveis Socials està enllestit i està recolzat per una partida pressupostària, i que cal 
acabar d’aclarir amb la Generalitat què assumeix cada Administració pel que fa a l’aplicació de 
la Llei sobre dependència. 
 
II. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT D’ESPORTS 
 
El dictamen inicial de la Comissió Informativa és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 2  de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
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d'enguany, mitjançant majors ingressos procedents del pressupost de l’Entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.13000 Personal laboral – retribucions .........................  5.561,81 
2.45201.62200 Ampliació Complex Aquàtic............................  1.127.058,00 1.132.619,81  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ...........   1.132.619,81 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
400.04  Transferència Ajuntament Vilafranca         5.561,81 
700.01  Transferència capital Ajuntament Vilaf.  1.189.744,00 1.195.305,81 
             TOTAL  MAJORS INGRESSOS    1.195.305,81 
 
BAIXA D’INGRESSOS: 
Concepte 
755.01     Consell Català Esport.-Subv. complex  

  aquàtic           62.686,00         62.686,00        
TOTAL  BAIXA INGRESSOS                  62.686,00 

              TOTAL  MAJORS INGRES. - BAIXA INGRESSOS        1.132.619,81  
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Es dóna compte de la presentació d’una esmena a la totalitat del dictamen per part del grup 
municipal Socialista, amb la qual esmena el text complet de la proposta d’acord que se sotmet al 
ple és el següent: 

 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 

l'expedient núm. 2  de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant majors ingressos procedents del pressupost de l’Entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45201.13000 Personal laboral – retribucions .......................     5.561,81 5.561,81 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   5.561,81 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
400.04  Transferència Ajuntament Vilafranca     5.561,81 5.561,81 
  TOTAL  MAJORS INGRESSOS     5.561,81            
                          
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
El text anterior, en forma d’esmena a la totalitat, ha estat aprovat després del debat per  
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unanimitat. 
 
Maria Batet (grup Socialista i regidora d’Hisenda) afirma que el procediment és el mateix que el 
del punt anterior de l’ordre del dia. L’esmena deixa al marge de moment la inversió prevista 
inicialment (complex aquàtic), i se centra en les despeses ordinàries de personal. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL 
 
Aquest punt de l’ordre del dia és retirat i deixat sobre la taula, perquè anava vinculat lligada a la 
proposta inicial de modificació del pressupost de l’entitat que finalment ha estat modificada per 
la via de l’esmena a la totalitat aprovada. 
 
 
IV. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D’HABITATGE 
 
En aquest moment el ple es constitueix en junta de socis ordinària de la “Societat Municipal 
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.”, i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 8 dels estatuts socials, s'acorda l'aprovació 
de:  

• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2007, el 
Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l’Informe d’Auditoria. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 631.887,24 €, distribuïts de la 
següent forma: 
A compensar pèrdues d’exercicis anteriors ....................................  58.625,40 € 
A reserves legals ..............................................................................  63.188,72 € 
A reserves voluntàries......................................................................  510.073,12 € 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 
 
El regidor d’Habitatge Josep Colomé destaca que els comptes anuals ja van ser aprovats per 
unanimitat en el consell d’administració de la societat, i agraeix l’esforç de tots els grups 
municipals en el treball a favor de l’habitatge social. 
 
 
V. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM CAIXA PENEDÈS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
 Per part de l’entitat financera Caixa d’Estalvis del Penedès s’ha presentat una 
proposta, elaborada per “Estudi Hèlix, S.L.”, de modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, la qual modificació comprèn un 
àmbit de 42.799 m2 de superfície situat en el límit sud-oest de Vilafranca, al costat de 
l’autopista AP-7. La proposta de modificació té la consideració d’actuació de transformació 
urbanística de dotació. 
 El contingut i les finalitats essencials de la proposta són: 

- La modificació puntual del POUM es refereix a terrenys classificats en origen com a 
sòl urbà consolidat procedents del desenvolupament dels antics plans parcials de les Fonts i 
d’Estació de Mercaderies, i situats en el límit sud-oest de Vilafranca, al costat de l’autopista 
AP-7. En una part d’aquests terrenys hi ha edificacions destinades a serveis centrals de l’entitat 
financera Caixa d’Estalvis del Penedès. El sòl pertany en part a Caixa Penedès, i en part a 
l’Ajuntament, en aquest darrer cas com a titular de sòls per a sistemes de vialitat i espais 
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lliures cedits en virtut dels processos reparcel·latoris corresponents als plans parcials 
esmentats. 

- La proposta delimita un polígon d’actuació urbanística (núm. 23, Font del Cuscó) que 
ha de permetre el desenvolupament de les previsions del POUM vigent pel que fa a l’execució 
dels diferents sistemes urbanístics a càrrec de l’entitat Caixa Penedès (urbanització dels vials, 
dels aparcaments sota arbres i de les zones verdes), propietària de tots els terrenys de l’àmbit 
que tenen atribuït aprofitament urbanístic. Es preveu aplicar el sistema d’actuació de 
reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica. 

- La proposta de modificació posa en relleu diferents finalitats relacionades amb els 
sistemes urbanístics i la zona d’aprofitament privat: allunyar l’edificació amb ús administratiu 
del corredor de l’autopista, consolidar la franja d’espais lliures entre el sòl d’aprofitament 
privat i l’autopista AP-7 (amb actuacions ambientals i d’integració paisatgística), agrupar 
zones i sistemes evitant interferències d’activitats i usos, racionalitzar el trànsit de vehicles amb 
nous accessos, permetre que el sòl amb aprofitament privat tingui unes condicions 
urbanístiques adients a l’ús de seu central d’una entitat financera (configuració d’una única 
parcel·la amb aprofitament privat), garantir la urbanització de la vialitat, dels aparcaments i 
dels espais lliures a càrrec de Caixa Penedès, etc. 

- La modificació preveu també l’admissió de nous usos en l’àmbit, de forma que l’ús 
global industrial actual es mantindria, però establint-se una regulació  que  admet 
indistintament els usos d’oficina, hoteler, comercial, de magatzem, industrial, de celler i 
d’equipament privat. En aquest sentit, es fa viable l’ampliació de l’edificació existent 
actualment que acull usos d’oficina per a serveis centrals de l’entitat financera. 

- Es fa referència a la possibilitat de construir la propietat, emprant un sostre edificable 
màxim sobre rasant de 2.555 m2, un equipament privat de caràcter sociocultural (auditori) per 
tal d’augmentar l’oferta sociocultural de la vila. 

-  La modificació puntual fa viable així mateix la construcció d’un aparcament soterrat 
amb un nombre suficient de places per a cobrir les necessitats de l’activitat i del possible 
equipament privat sense afectar la vialitat de l’entorn. 

La proposta de modificació puntual presentada consta de la memòria, les normes 
urbanístiques, l’informe sobre l’avaluació de la mobilitat, l’informe de sostenibilitat 
econòmica, l’informe sobre l’observança dels principis del desenvolupament urbanístic 
sostenible i de les directrius generals del planejament, l’informe ambiental, l’avaluació 
econòmica i etapes de les obres d’urbanització i els plànols informatius i normatius. 

S’ha emès l’informe tècnic i jurídic corresponent, en els termes que resulten del 
document incorporat a l’expedient administratiu. 
 

Per tot el qual, s’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Vilafranca del Penedès (actuació de transformació urbanística de dotació) en un 
àmbit de 42.799 m2 de superfície situat al límit sud-oest del municipi, al costat de l’autopista 
AP-7, en els termes en què s’ha presentat per part de la Caixa d’Estalvis del Penedès.  

SEGON. Sotmetre l’expedient i la modificació al tràmit d’informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d’anuncis, en el BOP, en el 
DOGC,  en un diari general i en la premsa local o comarcal. Durant el període d’informació 
pública  es demanaran els informes adients dels organismes amb competències sectorials que 
afectin l’expedient (Ministeri de Foment pel que fa a l’autopista AP-7 i Direcció General de 
Comerç amb relació a l’admissió d’usos comercials). 

TERCER. Si es formulen al·legacions, l’aprovació provisional correspondrà al ple 
municipal. Si no se’n formulen, la modificació s’entendrà aprovada provisionalment, i es 
trametrà l’expedient a la Generalitat de Catalunya (Comissió Territorial d’Urbanisme), 
competent en qualsevol cas per a l’aprovació definitiva.  
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i 
d’ERC) i 3 en contra (grups de la CUP i d’ICV-EUiA). 
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Explica el dictamen el regidor d’Urbanisme Francisco Romero. Destaca que es tracta d’una 
modificació puntual de POUM demanada per l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès, la qual 
permetrà doblar l’espai ocupat per oficines centrals donant feina a uns 1.200 treballadors, i 
construir un nou auditori d’uns 4.000 m2 (2.500 d’ells aproximadament sobre rasant) amb 
capacitat per a unes 800 persones, dedicat a activitats corporatives, escèniques, artístiques, etc. 
Es racionalitzen accessos i vials, es concentren les zones verdes i la parcel·la amb aprofitament 
privat, es construeix un aparcament soterrat per a 800 places, etc. 
 
Romero remarca que es tracta d’una inversió molt important de l’entitat financera que consolida 
la seva seu central a Vilafranca i construeix a més un auditori. Fa temps que se’n parla, però a 
partir del mes de març d’enguany s’han plantejat propostes concretes, i ara Caixa Penedès 
demana el suport urgent del ple. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que el seu grup votarà en contra, perquè s’ha actuat 
amb massa rapidesa i sense donar informació. No s’ha parlat amb documents de l’assumpte fins 
a la Comissió del dia 15 (fa una setmana), i fins el passat dijous no s’ha tingut accés a tota la 
informació disponible, i tot això malgrat que Caixa Penedès ve parlant de l’assumpte amb 
l’Ajuntament des de fa mesos, tal i com representants de l’entitat li han confirmat. Villaroya diu 
que ha tingut accés a l’informe tècnic i jurídic de la Cap de Serveis Urbanístics i del Cap de 
Serveis Jurídics i secretari, el qual informe si bé sembla favorable en realitat planteja força 
dubtes. Aquest informe és ampli i parla de que la proposta de modificació és inconcreta en 
alguns punts, no garanteix que l’auditori es construeixi efectivament, podria ser incompatible 
amb el principi d’igualtat, planteja dubtes sobre si hi ha d’haver o no cessió gratuïta 
d’aprofitament urbanístic a l’Ajuntament, etc. D’altra banda, Villarroya també afirma que és 
discutible si Vilafranca ha de disposar d’un segon auditori, si d’Obra Social de l’entitat s’ha de 
destinar a aquest auditori o a altres finalitats, si no s’hauria de garantir l’accés dels treballadors a 
les oficines amb transport públic, etc. En definitiva, no és una crítica a Caixa Penedès (té dret a 
fer una proposta), sinó a què se sotmeti a votació l’assumpte sense reflexionar sobre l’interès 
públic que justifica un canvi de normes. Es qüestiona la forma de procedir de l’equip de govern, 
el qual ha actuat amb massa rapidesa, sense facilitar amb prou antelació tota la informació i 
sense aclarir els dubtes existents. 
 
Francisco Romero (regidor d’Urbanisme) destaca que l’informe tècnic i jurídic és globalment 
favorable a la proposta, i només posa en relleu que el nou marc normatiu en matèria 
d’urbanisme pot ser susceptible de diverses interpretacions. Recorda que Caixa Penedès 
legalment estaria en condicions d’ampliar les seves oficines, fins i tot sense modificar-se el 
POUM. 
 
Josep Quelart (ERC) critica la forma d’actuar de l’equip de govern, el qual fa unes setmanes (8 
d’abril) en la Comissió de seguiment del govern va parlar de l’assumpte, però negant que 
disposés d’informació per escrit. El document de Caixa Penedès va ser registrat d’entrada el 15 
d’abril, i el mateix dia es va informar a la Comissió Informativa. En definitiva, no s’ha donat 
prou informació, i el seu grup l’ha haguda d’obtenir a través de Caixa Penedès, per la qual cosa 
expressa la seva protesta. ERC ja ha manifestat que vol ser molt curosa en l’examen dels 
assumptes urbanístics, per bé que en aquest cas la proposta de modificació s’ha de considerar 
positiva, perquè es passa de pitjor a millor. Caixa Penedès podrà ampliar les seves instal·lacions 
a Vilafranca, i una part del sostre edificable es reserva per a un auditori. L’acord entre 
l’Administració i l’entitat privada és positiu, i cal donar suport a la proposta, ja que Caixa 
Penedès no pot sortir perjudicada per l’actuació precipitada i poc transparent del govern 
municipal. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que cal consolidar la seu central a Vilafranca de Caixa Penedès, i 
possiblement el nou equipament d’auditori. Quant a possibles dubtes, cal tenir present que ara 
es tracta de fer una aprovació inicial, i que es poden formular al·legacions durant el període 
d’informació pública que hauran de ser objecte d’estudi. En tot cas, si es pot afavorir una entitat 
local s’ha de fer. 
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Xavier Navarro (CUP) afirma que ens trobem davant d’un nou exemple de manca de consens i 
de diàleg. En la reunió de portaveus de 8 d’abril es va parlar de Caixa Penedès i es van mostrar 
només dos plànols, argumentant que no existien més dades. La documentació definitiva va 
entrar a l’Ajuntament el 15 d’abril, el mateix dia de la Comissió Informativa, i això significaria 
formalment que en cinc hores algú va poder analitzar el complex document, fer informes, el 
dictamen, etc.  La realitat és que el govern ja disposava d’informació, però no es va facilitar als 
grups municipals, i això no és acceptable. Quant a l’auditori, cal recordar que aviat Vilafranca 
en tindrà un de públic (hi poden haver interferències i contradiccions), i potser es podria 
negociar amb Caixa Penedès que invertís en una altra mena d’equipament. Caixa Penedès ha 
presentat una proposta tancada, i no pot ser que una entitat decideixi sobre el planejament 
urbanístic. Caldria parlar-ne entre tots, i analitzar com es podrien enfocar més positivament les 
actuacions de l’Obra Social de la Caixa Penedès.  
 
Pere Regull (CiU)  manifesta que el que s’ha criticat és la deficient actuació del govern 
municipal, pel fet de no facilitar prou informació amb antelació. Citant una persona que parlava 
fa uns dies en una xerrada sobre la Vegueria Penedès, Regull afirma que davant la pressió de la 
metròpoli de Barcelona podem fer els ulls clucs o lluitar i veure’ns cara a cara. El Penedès 
necessita lideratge polític, cohesió i potenciar la seva economia. És molt positiu que Vilafranca 
sigui la seu central de Caixa Penedès, ja que això potencia l’economia, crea molts llocs de 
treball i permet a més disposar d’un nou auditori. La inversió podria fer-se a fora, però es farà 
aquí i aquest és un element molt positiu, perquè cap altra entitat financera inverteix a la zona en 
aquests termes. 
 
Regull destaca que Caixa Penedès podria haver ampliat les seves oficines sense modificar-se el 
POUM, però s’ha volgut plantejar la modificació per tal de portar a terme les obres amb 
coherència i aportant millores. Caldrà negociar bé en el futur la qüestió de l’ús de l’auditori, i 
quant a l’informe tècnic i jurídic emès afirma que els tècnics fan la seva feina plantejant totes 
les possibilitats i interpretacions, però dins de la legalitat l’Ajuntament en ple s’ha de 
pronunciar, i ho ha de fer donant suport a la proposta. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que la informació pública que ara s’obrirà serveix per 
informar la gent, però si partim de dubtes inicials malament. Caixa Penedès ha de mantenir i 
potenciar la seva seu central a Vilafranca, però les coses no es poden presentar d’aquesta 
manera. Voldria el seu grup donar suport a la proposta, però en aquestes condicions no és 
possible. Hi ha d’haver un espai per al diàleg entre l’Ajuntament i  Caixa Penedès, i la 
informació ha de ser molt clara, perquè si no és així no se sap ben bé què venim a fer al ple. 
Hauria de ser possible plantejar si cal construir un auditori o un altre equipament, i si una zona 
industrial apartada del nucli urbà és la més idònia per a un auditori. 
 
Otger Amatller (CUP) consideri ridícul que Vilafranca estigui mancada d’equipaments i que en 
canvi disposi de dos auditoris. Caldria poder parlar amb Caixa Penedès de promoure alguna 
altra actuació diferent, i considera sorprenent l’acord a què ha arribat CiU (i també altres grups) 
amb l’equip de govern socialista en aquesta matèria. Amatller critica el discurs de Pere Regull, 
perquè no es pot dir que els llocs de treball que es creen siguin també Obra Social, sobretot 
tenint en compte les condicions de treball que l’entitat aplica a alguns dels seus treballadors. 
També és discutible que Caixa Penedès estigui en condicions d’establir la seva seu en un altre 
indret allunyat de Vilafranca. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que amb el POUM vigent a la zona no era possible cap 
equipament, mentre que amb la modificació proposada sí que serà possible. Quant als pactes, 
manifesta que el PSC governa perquè la CUP ho va consentir en el ple de constitució de 
l’Ajuntament, replicant Otger Amatller que la CUP va ser coherent votant pel seu propi 
candidat. 
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L’alcalde Marcel Esteve afirma que es tracta d’una aprovació inicial, i que es dóna llum verda a 
la proposta d’una entitat que vol ser forta, independent i que genera activitat i llocs de treball. 
Vol consolidar la seu central, i construir un auditori a Vilafranca, i tot això és molt positiu i 
mereix el suport municipal. Es tracta d’una oportunitat que no es pot deixar escapar, i en la 
conjuntura econòmica actual s’han de tenir en compte tots els sectors, però també el de serveis. 
Caixa Penedès va néixer a Vilafranca, i és bo que aposti per continuar-hi i créixer. D’altra 
banda, cal recordar que l’Obra Social va més enllà de l’assumpte de l’auditori. Esteve es mostra 
obert al diàleg amb els diferents grups sobre aquest punt durant el període que ara s’iniciarà. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) recorda que el Govern de la Generalitat parla amb les Caixes de 
Catalunya sobre la destinació de les Obres Socials, mentre que aquí a Vilafranca sembla que es 
tanquen les portes al diàleg. 
 
Xavier Navarro (CUP) diu que no es tracta tant de criticar el fons, sinó la manera com s’ha 
portat l’assumpte, amagant informació. Cal poder-ne parlar a fons, sense sotmetre’s a la 
urgència demanada per Caixa Penedès. Proposa deixar l’assumpte sobre la taula i estudiar-lo a 
fons. 
 
Josep Ramon (PP) reitera que es tracta d’una aprovació inicial, i que totes les al·legacions 
retornaran al ple per al seu examen 
 
 
VI. REPRESENTANT MUNICIPAL A LA FUNDACIÓ VINSEUM 
 
Es dóna lectura al dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de febrer de 2005, va nomenar 
per un període de quatre anys els vuits patrons de la fundació privada “Museu de Vilafranca - 
Museu del Vi” (actualment, VINSEUM MUSEU DE LES CULTURES DEL VI DE CATALUYA) 
que d’acord amb els estatuts de l’entitat ha de designar l’Ajuntament de Vilafranca, amb 
independència de la condició de president nat de la fundació i del Patronat que té l’alcalde de 
Vilafranca. 

Atès que Josep Quelart i Bou ha presentat la seva renúncia al càrrec de patró de la 
fundació, i que s’ha presentat una proposta en el sentit que el substitueixi Manel Corbella i 
Tomàs, la qual proposta s’accepta, s’ 
 

ACORDA: 
1. Disposar el cessament, a petició pròpia, com a patró designat per l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès de la fundació privada “VINSEUM  MUSEU DE LES CULTURES DEL 
VI DE CATALUNYA”, de Josep Quelart i Bou. Es designa per a substituir-lo Manel Corbella i 
Tomàs. 

2. Manel Corbella i Tomàs, d’acord amb l’article 8.1 b) dels estatuts de l’entitat, 
cessarà en la seva condició de patró l’any 2009, juntament amb la resta de patrons designats 
pel ple municipal el 15 de febrer de 2005. 

3. Notificar aquest acord a Josep Quelart, a Manel Corbella i a l’entitat VINSEUM. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) recorda que ell cessa, i desitja sort i bona feina al nou representant 
proposat per ERC. L’alcalde Marcel Esteve agraeix la tasca al VINSEUM de Josep Quelart i 
dóna la benvinguda al nou representant. 
 
 
VII. JUNTA SOCIS SERCOM. CANVI CONSELER 
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En aquest moment el ple es constitueix en junta de socis extraordinària de “Serveis Municipals 
de Comunicació, S.L.” (SERCOM, S.L.), i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 
L’alcaldia proposa al ple municipal, constituït en junta general de socis extraordinària de la 
societat privada municipal “Serveis Municipals de Comunicació, S.L.” (SERCOM, S.L.), que 
adopti l’acord següent: 
 

Atès que la junta general de socis de la societat, en sessió celebrada el dia 25 de juliol 
de 2007, va fixar en deu el nombre de membres del consell d'administració, i va nomenar les 
persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller. 

Atès que ha renunciat al càrrec de conseller Antoni Peñafiel i Hervàs, per la qual cosa 
procedeix la seva substitució, 
 

S’ACORDA: 
1. Acceptar la renúncia al càrrec de conseller del consell d’administració de la societat 

presentada per Antoni Peñafiel i Hervàs. 
 2. Resta nomenat nou conseller de la societat, en substitució d’Antoni Peñafiel i 
Hervàs, Andreu Caralt i Fort, amb el D.N.I. núm. 77089999-W.  Andreu Caralt i Fort, present 
en la sessió, accepta el càrrec, designa com a domicili el de la societat (plaça del Penedès, 4, 4t 
de Vilafranca del Penedès) i manifesta que no incorre en cap de les causes d'incapacitat o 
d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent. D'acord amb els estatuts socials, el mandat 
d’Andreu Caralt i Fort s’acabarà en la mateixa data que el de la resta de consellers, és a dir, 
quan finalitzarà el mandat de l'actual corporació municipal. 

3. Les altres nou persones que ostentaran la condició de conselleres seran les ja 
designades en la junta general de 25 de juliol de 2007. 
  4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari del consell d'administració, Aureli 
Ruiz i Milà, per tal que porti a terme les operacions necessàries per a l'efectivitat d'aquest 
acord, i especialment per a formalitzar-lo en escriptura pública i inscriure'l en el Registre 
Mercantil, tot signant els documents públics i privats necessaris i completant les dades que 
esdevinguin necessàries. 

5. Donar per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió 
extraordinària de la junta de socis. 
 
Bernat Villarrroya (ICV-EUiA) manifesta que el seu representant al consell cessa per motius 
laborals i agraeix la feina que ha fet, i és substituït per Andreu Caralt, qui podrà fer bé la seva 
tasca. L’alcalde Marcel Esteve i Maria Batet també agraeixen la tasca d’Antoni Peñafiel i donen 
la benvinguda a Andreu Caralt. 
 
 
VIII. DELEGACIONS DOLORS VILLARÓ 
 
Es dóna compte al ple d’un decret de l’alcalde de 14 d’abril de 2008, sobre les delegacions i 
càrrecs que assumeix la regidora Dolors Villaró. 
 
El text del decret és el següent: 
 
 Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament 
orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de l'alcaldia a favor de 
regidors i regidores. 
 Atès que arran de la renúncia al seu càrrec de regidor d’aquest Ajuntament de César 
Martín i Núñez, el dia 11 d’abril de 2008 va prendre possessió del càrrec de regidora Dolors 
Villaró i Rovira. 
 Atès que esdevé adient delegar l’exercici de determinades atribucions de l’alcaldia a favor 
de Dolors Villaró i Rovira, de forma que aquesta passi a ser responsable de les mateixes matèries 
atribuïdes anteriorment a César Martín.  
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 Per tot això,   DISPOSO: 
 1. Nomenar Dolors Villaró i Rovira  membre de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès en substitució de César Martín i Núñez, i tinent d’alcalde setena. 
Tindran la condició de tinents d’alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè Francisco 
Romero i Gamarra, Teresa Terrades i Pons, Lourdes Sánchez i López, Maria Batet i Rovirosa, 
Josep Colomé i Ferrer, Xavier Lecegui i Ruano i Dolors Villaró i Rovira respectivament.  
 2. En el marc i amb l’abast que defineix el decret d’aquesta alcaldia de 29 de juny de 
2007, sobre organigrama municipal, Àrees i delegacions, aquesta alcaldia atorga a favor de 
Dolors Villaró i Rovira determinades delegacions específiques, amb la finalitat de gestionar 
assumptes o serveis determinats (tasques d’estudi, proposta i execució) i sense que la delegació per 
si mateixa comporti la facultat de dictar actes administratius que afectin a tercers.  
 Les delegacions conferides a Dolors Villaró i Rovira són: 
 -  CULTURA (adscrita a l’Àrea de Serveis Personals) 
 - TREBALL (adscrita a l’Àrea de Promoció i Participació). 
 3. Es nomena Dolors Villaró i Rovira nova membre i a la vegada presidenta del consell 
rector de l’organisme autònom local “Patronat del Teatre de Cal Bolet”, en substitució de César 
Martín i Núñez. 

4. Es nomena Dolors Villaró i Rovira, en substitució de César Martín i Núñez, 
representant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en els òrgans de l’associació INFORM 
(Institut per a la Formació de Joves vers l’Administració d’Empreses) i de la fundació privada 
INFORM. Dolors Villaró continuarà essent membre, en representació del grup municipal 
Socialista, del Consell Escolar Municipal. 
 5. Dolors Villaró i Rovira resta adscrita al grup municipal Socialista, i serà membre de les 
Comissions Informatives de Serveis Personals i de Promoció i Participació. 
 6. Es disposa, de conformitat amb l’acord plenari de 5 de juliol de 2007, que Dolors 
Villaró i Rovira no exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva ni parcial, i que 
percebrà únicament les assistències establertes en l’esmentat acord plenari en la seva condició de 
regidora amb delegacions assignades.  

7. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones 
interessades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”. 
 
 
IX. MOCIÓ NOU PAVELLÓ 
 
Es presenta la següent moció per part del grup municipal d’ERC: 

 
Atès que hi ha una clara falta d’espai per a compaginar tots els usos esportius i no 

esportius dels pavellons de Vilafranca. 
Atès que fa poc es va produir una situació de col·lapse d’espai, que va portar a la 

compra d’una pista de patinatge que no compleix els requisits mínims per a l’esport de 
competició dels clubs de patinatge de Vilafranca, situació no resolta sinó conjunturalment i que 
obliga a ciutadans vilafranquins a despalçar-se a d’altres pavellons de la comarca. 

Atès que al llarg de l’any en moltes ocasions no es pot fer ús de pavellons per motius de 
fires o d’altres esdeveniments, quedant els usuaris habituals sense espais. 

El grup Municipal d’Esquerra, d’acord amb l’article 15 del Reglament Orgànic,   
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 

PRIMER.-  El Ple d’aquest Ajuntament acorda expressar la voluntat de construir un nou 
pavelló polivalent, aclimatat i insonoritzat per a usos esportius, culturals, de fires, comerç, etc. 

SEGON.-  Que s’encarregui l’estudi preceptiu per a fer una proposta del projecte. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca que cal adoptar una línia clara, i diu que el ple s’ha de poder 
pronunciar sobre si cal o no construir un nou pavelló. S’ha de tractar d’un pavelló realment 
polivalent, i no dedicat només a activitats esportives. 
 
Tot seguit, es presenta la següent esmena a la moció per part del grup de CiU: 
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El Ple d’aquest Ajuntament acorda: 
  1.Expressar la voluntat de que, en un futur, la zona de influència dels barris de La 
Girada, el Molí d’en Rovira, Poble Nou pugui disposar de nous equipaments esportius (pavelló 
polivalent, etc.) i, per tan, procedir a estudiar el possible emplaçament dels mateixos, així com 
garantir els equipaments esportius previstos al barri de l’Espirall. 

2. Instar l’equip de govern a fer les gestions necessàries per tal de procedir al tancament 
de la pista exterior del pavelló de “La Gamba” i acondicionar la mateixa per facilitar la pràctica 
d’esports de pista. 
 
Emília Torres (CiU) dóna suport a la moció, però aquesta ha de ser ampliada a través de 
l’esmena del seu grup. Cal estudiar diferents emplaçaments possibles, valorant per exemple 
emprar instal·lacions escolars, i descentralitzar la zona esportiva, perquè en la pràctica de 
l’esport la proximitat és molt important. Cada barri ha de tenir un referent per a la pràctica 
esportiva, encara que les instal·lacions puguin ser polivalents. També és urgent tancar la pista 
exterior del pavelló de “la Gamba”, i condicionar bé aquesta pista. Lògicament, cal també 
reconèixer el paper que ha de jugar el Patronat Municipal d’Esports, i l’assumpte s’hauria de 
discutir detalladament en el si del Patronat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA)  manifesta que no veu clara ni la moció ni l’esmena, perquè 
l’assumpte s’hauria de discutir en el sí del Patronat d’Esports, les atribucions del qual no 
s’haurien d’interferir a través de mocions en el ple. Proposa que es retiri la moció i que se’n 
parli en el Patronat. D’altra banda, ningú no pot dir que està en contra d’un nou equipament, 
però se n’ha de parlar seriosament, estudiant les prioritats en el marc del pressupost municipal. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al segon apartat de l’esmena, i a elaborar un estudi per 
valorar la necessitat i parlar-ne tant en el Patronat com en el marc del debat del pressupost. Cal 
tenir present, per exemple, que el nou auditori municipal ja cobrirà determinades activitats no 
esportives. 
 
Otger Amatller (CUP) considera que no s’han de gastar més diners en estudis, perquè ja es va 
elaborar un Pla d’equipaments esportius. El pla establia prioritats i el nou pavelló no hi és 
previst. Tothom ho vol tot, però s’han d’establir prioritats, i discutir-les en el si del Patronat i 
del debat del pressupost. Cal analitzar si el Pla d’equipaments és correcte, si es poden fer servir 
les instal·lacions escolars, etc. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) es mostra favorable al fons l’esmena, però caldria discutir 
l’assumpte en el si del Patronat, el qual acull representants dels grups municipals i de les 
entitats. Seria bo deixar l’assumpte sobre la taula i parlar-ne en el consell rector del Patronat, 
però si això no s’accepta el seu grup tampoc no votarà en contra.  Colomé es mostra favorable a 
descentralitzar l’esport (obrir les escoles a l’esport, concertar actuacions amb les associacions de 
veïns, etc.). 
 
Josep Quelart (ERC) donaria suport a l’esmena sempre que s’afegís a la moció original, sense 
substituir-se la part dispositiva d’aquesta. La moció és oberta i s’ha de poder discutir en el si del 
Patronat, però és positiu que el ple deixa palesa quina és la seva voluntat política. Es tracta 
d’anar avançant cap a un equipament diferent i fins ara inexistent (esportiu, però també cultural, 
firal, comercial, etc.), i tot això és compatible amb les competències del Patronat d’Esports. 
 
Emília Torres (CiU) considera possible admetre tant els punts de la moció com els de l’esmena, 
a tall de directives polítiques que després s’han de treballar en el marc del Patronat d’Esports. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que sembla difícil recollir tots els punts. Ja es va 
elaborar un Pla d’equipaments esportius, i ara es diu que es volen construir també altres 
equipaments, però tot això té un cost molt alt. Sovint es reclama participació, però després un 
Patronat com el d’Esports que és molt representatiu no és tingut prou en compte. 
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Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que allò més fàcil és donar suport a la moció, però pensa 
que el regidor Colomé té raó. Els recursos pressupostaris són limitats, i les diferents prioritats 
s’han de tractar globalment. Cal destinar a l’esport tot el que es pugui, ni poc ni molt. Si en cada 
ple es presentessin mocions d’aquesta mena els resultats no podrien ser econòmicament 
assumibles. 
 
L’alcalde Marcel Esteve  fa una crida a la reflexió i a la necessitat d’establir prioritats. Així, 
recorda que una inversió com l’ampliació del complex aquàtic ha estat aprovada ja pel Patronat 
d’Esports, però no té encara suport pressupostari. 
 
Pere Regull (CiU) fa l’observació de que la moció no parla de terminis, sinó que expressa 
només una voluntat. Potser no es podrà fer fins d’aquí a tres anys, però si no ens pronunciem ara  
potser no es farà mai. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) reitera el seu suport a l’esmena, recorda les inversions en 
instal·lacions esportives programades pel Patronat i afirma que en tot cas cal ser conscients que 
un nou pavelló val molts diners, per la qual cosa no es podrà construir durant aquest mandat 
municipal. 
 
Otger Amatller (CUP) proposa aprovar la moció i traslladar-la al Patronat perquè la valori, i 
Josep Quelart (ERC) destaca que és clara la voluntat d’ERC d’incloure en la relació 
d’equipaments necessaris  un de nou com és el pavelló a què fa referència la moció, amb el 
benentès que el Patronat ja fixarà les prioritats adients. 
 
Finalment, tots els grups municipals donen suport a aprovar tant la moció com l’esmena, en el 
sentit de traslladar-la al Patronat d’Esports com a voluntat plenària i que el mateix Patronat 
estudiï prioritats. 
 
Et text final aprovat per unanimitat és: 
 

Atès que hi ha una clara falta d’espai per a compaginar tots els usos esportius i no 
esportius dels pavellons de Vilafranca. 

Atès que fa poc es va produir una situació de col·lapse d’espai, que va portar a la 
compra d’una pista de patinatge que no compleix els requisits mínims per a l’esport de 
competició dels clubs de patinatge de Vilafranca, situació no resolta sinó conjunturalment i que 
obliga a ciutadans vilafranquins a despalçar-se a d’altres pavellons de la comarca. 

Atès que al llarg de l’any en moltes ocasions no es pot fer ús de pavellons per motius de 
fires o d’altres esdeveniments, quedant els usuaris habituals sense espais. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
PRIMER.-  El Ple d’aquest Ajuntament acorda expressar la voluntat de construir un 

nou pavelló polivalent, aclimatat i insonoritzat per a usos esportius, culturals, de fires, comerç, 
etc. 

SEGON.-  Que s’encarregui l’estudi preceptiu per a fer una proposta del projecte. 
TERCER.- Expressar la voluntat de que, en un futur, la zona de influència dels barris 

de La Girada, el Molí d’en Rovira, Poble Nou pugui disposar de nous equipaments esportius 
(pavelló polivalent, etc.) i, per tan, procedir a estudiar el possible emplaçament dels mateixos, 
així com garantir els equipaments esportius previstos al barri de l’Espirall. 

QUART.- Instar l’equip de govern a fer les gestions necessàries per tal de procedir al 
tancament de la pista exterior del pavelló de “La Gamba” i acondicionar la mateixa per 
facilitar la pràctica d’esports de pista. 
 
 
X. MOCIÓ PROMOCIÓ RÀDIO I TV VILAFRANCA 
 
Es llegeix la següent moció d’ERC: 
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Atès que no hi ha cap mitjà de comunicació escrit a Vilafranca que regularment 

difongui els horaris de la programació de Ràdio Vilafranca i Vilafranca TV. 
Atès que aquests són dels mitjans de comunicació més seguits pels vilafranquins i 

vilafranquines  segons les últimes enquestes publicades. 
Atès que només podem trobar la programació de RTV Vilafranca amb tota certesa a la 

pàgina web d’aquesta o que internet no és accessible per tothom. 
 
El grup Municipal d’Esquerra, d’acord amb l’article 15 del Reglament Orgànic,   

proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
PRIMER.-  Que es faci un butlletí o díptic de difusió gratuïta amb la programació de 

Ràdio Vilafranca i Vilafranca TV .    
SEGON.-  Que es transmeti aquesta petició a Sercom per tal que des d’aquest òrgan 

municipal on tots els partits i estan representats es decideixi el disseny, contingut i difusió 
d’aquest butlletí informatiu de la programació de RTV Vilafranca, com per exemple forns de pa, 
gasolineres, planta baixa de l’Ajuntament, Escorxador, etc. 

TERCER.- Que es doti de la partida pressupostària corresponent  (si és necessari) per tal 
de que Sercom es pugui fer càrrec de l’edició i difusió del butlletí.  
 
Finalment, la moció ha estat retirada i no s’ha sotmès a votació, amb el compromís que sigui el 
consell d’administració de SERCOM, S.L. el que estudiï les millors fórmules per a donar a 
conèixer la programació. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que es tracta de donar a conèixer els programes i els horaris de la 
ràdio i la televisió municipals. La programació és accessible per internet, però no a través dels 
mitjans de comunicació impresos. El consell de SERCOM hauria de tractar en la seva propera 
reunió com implementar les mesures que la moció preveu. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) comparteix la necessitat de donar a conèixer més la 
programació. Apareix ja en el butlletí municipal, però caldria fer el possible perquè se’n fessin 
ressò els mitjans locals i comarcals escrits. Editar més paper o díptics potser no seria una bona 
idea. 
 
Josep Ramon (PP) comparteix la tesi de Bernat Villarroya, i considera que més que editar noves 
publicacions s’haurien d’aprofitar els mitjans impresos setmanals ja existents, encara que siguin 
privats. En la mateixa línia s’expressa Otger Amatller (CUP) i també Aureli Ruiz (CiU). Ruiz 
destaca que la programació ja es publica en el butlletí municipal i no és massa canviant, i que en 
tot cas el debat s’ha de portar a terme en el consell de SERCOM.  
 
Maria Batet (grup Socialista) manifesta que s’ha de difondre la programació, la qual és bastant 
estable i es publica en el butlletí municipal. Proposa estudiar-ho en el si de SERCOM. 
 
Josep Quelart (ERC) aposta per la millora de la difusió. La programació concreta sovint es 
desconeix, i accepta retirar la moció sempre que l’assumpte es discuteixi en el si del consell 
d’administració de SERCOM, S.L. 
 
 
XI. MOCIÓ MILLORES VIA PÚBLICA 
 
Es presenta la següent moció per part del grup municipal d’ERC: 
 

Atès que van passant els mesos i encara no s’han  asfaltat de nou carrers com  el c/ 
General Cortijo, c/ la Paloma, c/ Vidal, c/ St. Antoni i C/ Bisbe Morgades (entre c/ Parlament i 
c/ Amàlia Soler). 

Atès que aquests no estan inclosos en la propera llista de carrers que s’asfaltaran 
properament i estan en força mal estat. 
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Atès que el proper reasfaltat està previst a l’estiu per tal de que l’afectació al trànsit 
sigui menor. 

Atès que asfaltar un carrer es qüestió d’hores o màxim un dia (en general). 
 El grup Municipal d’Esquerra, d’acord amb l’article 15 del Reglament Orgànic,   
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 PRIMER.-  Que aquests carrers siguin inclosos en el proper reasfaltat de carrers .    

SEGON.-  Que s’augmenti la partida corresponent per fer-ho possible. 
 
Josep Quelart (ERC) remarca que alguns carrers com els esmentats en la moció es troben en 
molt mal estat, i que cal una actuació ràpida i decidida per a reasfaltar-los. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) admet que s’han de millorar els carrers i la via pública, però això 
comporta recursos econòmics, i s’han de tenir en compte les prioritats. Vol escoltar què en 
pensa el govern municipal, i diu que segurament la moció és en realitat un prec. 
 
Josep Colomé (grup Socialista i regidor de Via Pública) afirma que amb molts recursos es 
podrien millorar molts carrers, però es va aprovar una partida pressupostària de 200.000 euros, i 
són els tècnics municipals els que fan els estudis i proposen prioritats. Cal establir prioritats a 3 
o 4 anys vista, i no anar decidint els carrers concrets a base de mocions en el ple. Proposa que en 
una propera Comissió Informativa els tècnics de Via Pública compareguin i expliquin quin és el 
programa i com s’estableixen les prioritats. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra d’acord amb la intervenció de Josep Colomé, i Otger Amatller 
(CUP) diu que més que una moció es presenta un prec, i que el ple no ha de valorar quins 
carrers són més prioritaris, ja que es tracta d’una tasca bàsicament tècnica. 
 
Aureli Ruiz (CiU) assegura que hi ha carrers concrets en mal estat que s’han de millorar, no 
només amb nou asfalt sinó també amb voreres, i esmenta el cas del carrer General Cortijo. 
Tanmateix, proposa que la moció quedi sobre la taula, perquè són els tècnics els que han de 
planificar. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta que el seu grup vol que es corregeixin les mancances a la via 
pública. Quelart afirma que no té coneixements tècnics, però cal denunciar els carrers en mal 
estat i veure de quina manera es poden corregir les deficiències. 
 
L’alcalde Marcel Esteve proposa que en la propera Comissió Informativa els tècnics expliquin 
els criteris i les previsions en la matèria. 
 
La moció és finalment retirada. 
 
 
XII. MOCIÓ INSTITUT DE CULTURA 
 
Es presenta la següent moció per part del grup municipal de la CUP: 
 

Un dels objectius en l’àmbit cultural per aquesta legislatura és aconseguir que la gestió, 
l’organització i l’administració de les competències municipals culturals siguin plurals i 
participatives, i que estiguin vinculades a un nou marc cultural i a unes línies estratègiques 
d’actuació definides a través del debat i la participació directa de tots els agents culturals del 
nostre municipi. 

Al nostre entendre, l’objectiu de la política cultural municipal no ha de ser altra que fer 
de la nostra vila un element clau en la revitalització cultural del nostre país a través de la 
implicació de totes i tots el ciutadans. L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, 
principal protagonista de la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides bases 
sobre les quals el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars puguin 
bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.  
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Res no és més nociu per a una societat que una concepció parcel·lària de la cultura i la 
seva utilització com a arma electoral; és la política qui ha de posar-se al servei d’un projecte 
d’enriquiment cultural col·lectiu. Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de 
fer a tot el municipi partícep de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i, per establir mecanismes de socialització d’aquest patrimoni 
comú. 

La cultura i els projectes culturals (amb tots els seus àmbits: teatre, música, patrimoni 
històric, biblioteques, etc.) s’han de desvincular dels canvis de poder de la política municipal, 
dels canvis de regidors/es en matèries culturals i dels interessos electorals de cada partit polític. 

Per aconseguir-ho, cal un canvi en el model de gestió cultural a Vilafranca que 
aconsegueixi separar les polítiques culturals de la política institucional i els interessos 
partidistes, que permeti la participació de tots els agents cultrals i que sigui capaç de fer front a 
les necessitats i demandes actuals i futures de l’activitat cultural de Vilafranca. 

Per tot això, des de la CUP proposem un nou model de gestió de les competències 
culturals a Vilafranca, a través d’un organisme autònom municipal dotat de personalitat jurídica 
pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats: un Patronat o 
Institut Municipal de Cultura. 

Un nou organisme autònom municipal que hauria de vetllar pel seguiment i compliment 
de la política cultural de l'Ajuntament més enllà en el temps, de la successió de les persones que 
ostentin el càrrec de regidor de cultura i de les legislatures, per a una millor eficàcia i eficiència 
en el desenvolupament d'aquestes. 

Atès tot això, la CUP proposa: 
Que el plenari agafi el compromís de tirar endavant un organisme autònom municipal dotat 

de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar (Patronat o Institut Municipal de 
Cultura de Vilafranca) en el termini d’un any que exerceixi les competències municipals en 
relació a la cultura en tots els seus àmbits i que defineixi les línies estratègiques i els projectes 
culturals a seguir a través del debat i de la participació ciutadana. 

Crear una comissió que s’encarregui de definir, amb l’ajuda dels tècnics de cultura de 
l’Ajuntament, els estatuts del Patronat o Institut Municipal de Cultura i que proposi un full de 
ruta per tirar-lo endavant. La comissió ha d’estar formada per un representant de cada grup 
municipal i per un nombre representatiu de les entitats, associacions i col·lectius culturals de 
Vilafranca escollits en una assemblea on totes hi siguin convidades (i que es convocarà des de la 
regidoria de cultura). 

Que la comissió esmentada en el punt 2 estigui creada en un termini de 2 mesos i que es 
reuneixi, com a mínim, mensualment fins a aconseguir els seus objectius. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que es parla d’una proposta d’aquesta mena des de fa anys, i per 
part de diversos partits polítics. Cal dotar-se d’un organisme amb personalitat pròpia en l’àmbit 
de la cultura, que faci possible també la participació efectiva del teixit social i cultural de 
Vilafranca. Els regidors de Cultura van canviant, però les polítiques culturals han de ser clares i 
estables. Cal tenir present que existeix el teatre “Cal Bolet” (potser el seu Patronat pot 
transformar-se o subsumir-se en el nou ens), que es posarà en marxa l’auditori nou, etc., i cal 
disposar d’una eina de gestió estable i participativa. Cal tirar-ho endavant, d’acord amb uns 
terminis. 
 
Es presenta tot seguit la següent esmena del grup Socialista: 
 

 A la part explicativa: 
• Suprimir els paràgrafs 3r, 4t, 5è, 6è i 7è. 
• Incloure, a continuació del paràgraf 2n, els paràgrafs següents: 
En els darrers anys s’han dut a terme mesures per tal de fomentar la participació ciutadana 

en l’àmbit de la cultura com el Pla d’Acció Cultural, que va donar lloc a un llarg procés 
participatiu entre els anys 2000-2001. Hi van intervenir tots els agents culturals que d’una forma 
directa o indirecta estaven vinculats a la cultura i del qual van sorgir moltes idees i projectes. 
Així mateix, en diferents àmbits de la gestió cultural a Vilafranca ja es treballa comptant amb la 
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participació ciutadana com és cas del Consell de la Festa Major, el Patronat del teatre Cal Bolet 
i d’altres activitats que tenen a veure amb el cicle festiu com les Festes de Sant Raimon, el 
Carnaval, les Caramelles, la Festa de la Música, etc. 

Tenint en compte que Vilafranca creix en serveis culturals i en equipaments i que això pot 
implicar canvis a nivell de gestió, cal valorar la idoneïtat de la creació d’un patronat, institut o 
consell de Cultura que vetlli per la qualitat en la producció cultural i artística i alhora faciliti una 
major participació ciutadana en la gestió cultural del municipi. Aquesta valoració cal fer-la en 
base a estudis tècnics i a analitzar-ne els aspectes positius i els punts febles. 

A la part dispositiva: 
• Substituir els punts proposats en la moció pels següents: 
1- Que el plenari agafi el compromís de analitzar quin sistema de gestió seria el més idoni 
per a Vilafranca (Patronat, Institut, Consell o altres). 
2- Crear una comissió que estudiï, a la vista de les informacions tècniques que pugui tenir 
cada grup municipal, i les que es puguin obtenir des d’ara, quins són punts forts i els punts 
febles de cada sistema. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de visitar experiències d’altres 
municipis mitjançant una representació dels diferents grups municipals interessats. 
3- Que aquesta comissió, amb el suport dels tècnics de Cultura si és necessari, elabori en el 
termini de 3 mesos un informe amb les conclusions a què s’hagi arribat. La periodicitat de les 
reunions les decidirà la mateixa comissió. 
4- Que aquest informe i les conclusions que se’n puguin derivar s’exposin de manera 
pública el proper mes de setembre. 
5- Que la decisió que finalment s’adopti es faci de la manera més participativa possible. 
6- Que, en cas que es prengui la decisió de crear un ens gestor de la Cultura a Vilafranca, 
tot el procés estigui acabat en el termini d’un any i amb una demora màxima de 6 mesos. 
Dolors Villaró (grup Socialista) defensa l’esmena, i diu que hagués preferit parlar d’aquest 
assumpte abans, sense necessitat d’una moció al ple. Els canvis en la identitat del regidor o 
regidora de Cultura són normals en democràcia, però això no afecta el rumb de la política 
cultural. Hi ha exemples clars de pluralitat i de participació en el terreny cultural, i possiblement 
és cert que cal crear un nou organisme o ens, però cal estudiar bé abans quina mena d’ens 
necessitem, tenint en compte altres experiències i evitant duplicitats. Villaró discrepa de la part 
expositiva de la moció, i coincideix força amb la part dispositiva de l’esmena de CiU, per la 
qual cosa considera factible un acord. 
 
Seguidament es dóna lectura a una esmena de CiU a la moció, amb el redactat següent: 
 

A la part dispositiva: 
.  Substituir els punts proposats en la moció pels següents: 
1.- Que el plenari agafi el compromís de tirar endavant un organisme autònom 

municipal que defineixi les línies estratègiques i els projectes culturals a seguir, impulsant el 
debat i la participació ciutadana. 

2.- Que es creï una comissió formada per un representant de cada grup municipal i els 
tècnics de l’Ajuntament que estudiï quin tipus d’organisme és el més idoni, de quina 
personalitat jurídica se l’ha de dotar per tal que continuï sent susceptible de responsabilitat 
política, ja que es tractaria d’un òrgan que ha d’administrar diner públic, i quina serà la seva 
composició, forma de funcionament i objectius. En aquest sentit, caldria visitar experiències 
d’altres municipis. 

3.- Que aquesta comissió elabori en el termini de 3 mesos un informe amb les 
conclusions a què s’hagi arribat. 

 
Defensa l’esmena Josep Maria Figueras (CiU). Figueras manifesta que la part expositiva de la 
moció és assumible perquè no expressa crítiques concretes cap al govern, i recorda que el Pla 
d’acció cultural ja parlava l’any 2001 de crear un òrgan gestor en matèria cultural. Es podria 
suprimir o transformar el Patronat de “Cal Bolet”, i disposar d’un ens únic amb personalitat 
pròpia que operi en el terreny cultural. En el debat hi han de poder participar tots els grups 
municipals, i s’ha d’emetre un informe i posar-se a treballar. 
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En aquest moment Dolors Villaró (grup Socialista) retira l’esmena del seu grup, i assumeix la 
del grup de CiU. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra a favor de la moció i de l’esmena. Vol encapçalar la 
moció, i ICV-EUiA aposta per un Institut potent en matèria cultural. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca que en l’anterior mandat es va fer una política cultural força 
correcta (protocol FM, Consell FM, etc.). Pot estudiar-se la creació d’un nou ens, però des de 
l’esquerra cal també ser prudent pel que fa a la creació de nous organismes, perquè les decisions 
sempre les han de prendre els òrgans democràticament elegits. Cal recolzar i fomentar la 
participació ciutadana, però també hi ha d’haver una direcció política dels diferents assumptes. 
Hem d’estudiar la proposta, però no acceptar que es creï un òrgan que acabi decidint d’una 
forma opaca. 
 
Josep Ramon (PP) es declara favorable a la moció i a l’esmena. Cal evitar duplicitats d’òrgans, i 
tenir-ne un d’únic en matèria cultural, que pugui endemés gestionar els diversos equipaments 
culturals municipals. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que en matèria de cultura hi ha hagut canvis, que hi ha 
mancances en línies estratègiques i que cal disposar d’un nou organisme, i no d’una simple 
comissió. D’altra banda, la participació ciutadana hauria d’anar més enllà de la que existeix en 
els actuals Patronats, i aquesta participació hauria d’existir ja des d’ara, és a dir, des del disseny 
de quina és l’eina més adient. 
 
Josep M. Figueras (CiU) aclareix que estem parlant de crear un organisme autònom (fórmula 
que el secretari de l’ajuntament considera en una intervenció que és legalment correcta), i no 
una simple comissió. Josep Quelart (ERC) afirma que dóna suport a la proposta si es tracta de 
garantir una major participació, i no si es cerquen finalitats diferents. 
 
Després de diferents intervencions, per unanimitat  s’aprova l’esmena de CiU, i el text finalment 
aprovat és el següent: 
 

Un dels objectius en l’àmbit cultural per aquesta legislatura és aconseguir que la 
gestió, l’organització i l’administració de les competències municipals culturals siguin plurals i 
participatives, i que estiguin vinculades a un nou marc cultural i a unes línies estratègiques 
d’actuació definides a través del debat i la participació directa de tots els agents culturals del 
nostre municipi. 

Al nostre entendre, l’objectiu de la política cultural municipal no ha de ser altra que fer 
de la nostra vila un element clau en la revitalització cultural del nostre país a través de la 
implicació de totes i tots el ciutadans. L’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir la societat civil, 
principal protagonista de la vida cultural, sinó que ha de treballar per assentar unes sòlides 
bases sobre les quals el teixit associatiu, l’administració pública i les iniciatives particulars 
puguin bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per al conjunt de la població.  

Res no és més nociu per a una societat que una concepció parcel·lària de la cultura i la 
seva utilització com a arma electoral; és la política qui ha de posar-se al servei d’un projecte 
d’enriquiment cultural col·lectiu. Per això, les polítiques culturals han de partir del principi de 
fer a tot el municipi partícep de la vida cultural, vetllant per aixecar el llistó de qualitat en la 
producció cultural i artística i, per establir mecanismes de socialització d’aquest patrimoni 
comú. 

La cultura i els projectes culturals (amb tots els seus àmbits: teatre, música, patrimoni 
històric, biblioteques, etc.) s’han de desvincular dels canvis de poder de la política municipal, 
dels canvis de regidors/es en matèries culturals i dels interessos electorals de cada partit 
polític. 

Per aconseguir-ho, cal un canvi en el model de gestió cultural a Vilafranca que 
aconsegueixi separar les polítiques culturals de la política institucional i els interessos 
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partidistes, que permeti la participació de tots els agents cultrals i que sigui capaç de fer front a 
les necessitats i demandes actuals i futures de l’activitat cultural de Vilafranca. 

Per això, es proposa un nou model de gestió de les competències culturals a Vilafranca, 
a través d’un organisme autònom municipal dotat de personalitat jurídica pròpia i amb plena 
capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats: un Patronat o Institut Municipal de 
Cultura. 

Un nou organisme autònom municipal que hauria de vetllar pel seguiment i compliment 
de la política cultural de l'Ajuntament més enllà en el temps, de la successió de les persones que 
ostentin el càrrec de regidor de cultura i de les legislatures, per a una millor eficàcia i 
eficiència en el desenvolupament d'aquestes. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
1.- Que el plenari agafi el compromís de tirar endavant un organisme autònom 

municipal que defineixi les línies estratègiques i els projectes culturals a seguir, impulsant el 
debat i la participació ciutadana. 

2.- Que es creï una comissió formada per un representant de cada grup municipal i els 
tècnics de l’Ajuntament que estudiï quin tipus d’organisme és el més idoni, de quina 
personalitat jurídica se l’ha de dotar per tal que continuï sent susceptible de responsabilitat 
política, ja que es tractaria d’un òrgan que ha d’administrar diner públic, i quina serà la seva 
composició, forma de funcionament i objectius. En aquest sentit, caldria visitar experiències 
d’altres municipis. 

3.- Que aquesta comissió elabori en el termini de 3 mesos un informe amb les 
conclusions a què s’hagi arribat. 
 
 
XIII. MOCIÓ CONTRA TRANSVASAMENTS I SEQUERA 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que les darreres informacions confirmen que els governs català i espanyol estan 
perfilant un decret pel qual es transvasarà aigua de la Conca de l’Ebre des de Tarragona cap a 
l'àrea de Barcelona, a través de la interconnexió de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona 
(CAT) i la xarxa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) 

Atès que aquesta mesura, lluny de seguir criteris moderns que perfilin una nova cultura 
de l'aigua, s'estanca en el passat i en polítiques caduques i insostenibles.  

Atès que, amb aquest projecte, es ressuscita part del “Plan Hidrológico Nacional” 
impulsat pel Partit Popular i que va rebre el rebuig unànime de la societat catalana.  

Atès que som coneixedors que Catalunya en el seu conjunt es troba en situació de 
sequera, cíclica i típica del clima mediterrani, i que la solució a aquestes problemàtiques passa, 
en bona mesura, per aplicar polítiques eficients d’estalvi i racionalització de la demanda que 
caldria concretar en un Pla Nacional sobre l'Aigua equilibrat amb el territori.  

Atès que com administració tenim l'obligació d'aplicar mesures concretes i eficaces per 
pal·liar els problemes de la sequera.  

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa que aquest ple acordi: 
1- Rebutjar, per irracionals i insostenibles, totes les polítiques transvasistes de cabals 

d'aigua. 
2- Rebutjar la proposta concreta de transvasament d'aigua de la conca del riu Ebre cap a 

Barcelona a través de la interconnexió de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) i 
la xarxa Aigües Ter-Llobregat (ATLL).  

3- Traslladar aquest rebuig al transvasament de l'aigua de l'Ebre als governs català i 
espanyol.  

4- Demanar a la Generalitat de Catalunya que agiliti la construcció de la dessaladora del 
Prat, que s'apliquin mesures de reutilització d’antics pous metropolitans i que es faci efectiu el 
transport via marítima d’aigua des de la dessaladora infrautilitzada de Carboneras o d’altres 
llocs a considerar al Port de Barcelona. 
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5- Demanar a la Generalitat de Catalunya que inverteixi en un pla de modernització dels 
regadius, que serveixi per reduir el consum d’aigua per part del sector agrícola, fent-lo així 
menys vulnerable a les inclemències meteorològiques i al canvi climàtic. 

6- Demanar a la Generalitat de Catalunya que s'apliqui un pla nacional de millora i 
modernització de les xarxes urbanes d’aigua potable, que serveixi per reduir a zero les pèrdues 
de la xarxa que actualment es calculen en més d’un 40% de la seva capacitat. 
 Per tal d'actuar amb responsabilitat municipal en aquest afer també proposem que 
aquest ple acordi: 

1- Que la Junta Aigües de Vilafranca augmenti la periodicitat de les seves reunions, 
mentre duri el problema de la sequera, per fer un seguiment i un control més detallat sobre 
aquesta problemàtica. 
  2- Que l’Ajuntament realitzi un cens de les piscines privades d’obra existents al 
municipi de Vilafranca i que el Servei Municipal d’Aigües de Vilafranca s’encarregui de dur a 
terme un control exhaustiu sobre aquests equipaments privats per controlar l’ús de consum 
d’aigua, aplicant les sancions pertinents en cas que algun usuari/a infringeixi el Decret establert 
per la Generalitat, i s’apliqui la sanció econòmica corresponent. 

3- Que el Servei Municipal d’Aigües de Vilafranca realitzi una revisió exhaustiva de les 
xarxes d'aigües a les que dóna servei per tal de reduir a zero les pèrdues d'aigua.  

4- Que el Servei Municipal d’Aigües de Vilafranca prioritzi i destaqui als seus abonats 
la necessitat de passar d'aforament a comptador, com a mesura per fer un control més exhaustiu 
del consum d'aigua i poder actuar amb més racionalitat. 
 
La moció anterior ha estat rebutjada amb 2 vots a favor (CUP), 10 en contra (grups Socialista, 
del PP i d’ICV-EUiA) i 9 abstencions (grups de CiU i d’ERC). 
 
Xavier Navarro (CUP) defensa que les mesures que des dels Governs de la Generalitat i de 
l’Estat es volen emprendre són en realitat un transvasament, encara que es parli de mesures 
excepcionals d’emergència. Abans de les darreres eleccions s’havia dit que no hi hauria 
transvasaments, i ara aquest compromís s’ha trencat en detriment de la credibilitat. Es gastaran 
molts milions, i les tuberies no seran retirades, i no podem tenir un model de país amb grans 
consums d’aigua, jardins i piscines de caràcter privat, etc. El territori ha de ser escoltat, i aquest 
va rebutjar primer el “Plan Hidrológico” i ara el transvasament de l’Ebre que es planteja. A 
Vilafranca des de l’Empresa d’Aigües es porta a terme una bona gestió, però cal aprofundir en 
quatre punts: seguiment més constant de la sequera, piscines privades, revisions de les xarxes i 
afavoriment del traspàs del sistema d’aforament al de comptador. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena a la moció que presenta el grup d’ICV-EUiA: 
 
 Al títol:  
 Canviar “establir” per “aprofundir en les”, quedant el títol de la següent manera: 
“MOCIÓ CONTRA LES POLÍTIQUES TRASVASISTES I PER APROFUNDIR EN LES 
MESURES SOSTENIBLES PER PALIAR ELS PROBLEMES DE LA SEQUERA”. 

A la part expositiva: 
a)     Al primer paràgraf: 
Despres de  “... cap a l’àrea de Barcelona” afegir “... i del Penedès”. 
b)     Al segons paràgraf: 
Substituir el segon i tercer paràgraf pels següents: 
“Atès que aquesta mesura d’emergència ve condicionada per les disponibilitats de la 

infraestructura actual, que és una herència del passat, 
Atès que bona part de les principals infraestructures alternatives encara estan en fase de 

construcció o de licitació”. 
  A la part resolutiva: 
 c)     Al primer punt 1: 
 Afegir “i  en conseqüència demanar que es reforcin i s’accelerin les actuacions ja 
iniciades per desenvolupar, en el termini de temps més breu possible, alternatives de 
subministrament respectuoses amb els principis de la nova cultura de l’aigua”. 
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 d)    Al primer punt 2: 
 d. 1.- Afegir a l’inici “Des del moment immediat en que sigui aplicable qualsevol 
alternativa de subministrament per als 5.5 milions de persones potencialment afectades (entre 
elles els més de 38.000 vilafranquins i vilafranquines) fonamentada en els principis de la nova 
cultura de l’aigua, bé sigui aquesta alternativa la culminació de la que el Govern ja està 
implementant progressivament des de 2004 (i gràcies a la qual no hi ha hagut encara 
conseqüències en el subministrament d’aigua de boca tot i estar en el pitjor episodi dels darrers 
60 anys), bé sigui qualsevol altra alternativa raonable que es pugui proposar en el futur per 
qualsevol persona o entitat”. 

d.2.- Desprès de “...cap a Barcelona”, afegir “....i el Penedès”. 
d.3.- A la part final, afegir: “A tal efecte demanem que, en cas que finalment s’hagi 

d’executar la interconnexió com a última solució transitòria d’emergència, s’estableixin 
mecanismes transparents i participats per la societat civil per tal de garantir la temporalitat i 
reversibilitat de la mesura”. 

e)   Al primer punt 3: 
Després de “L’Ebre”, afegir “o del Roine”. 
f)   Al primer punt 4: 
f.1.- Després de “dessaladora del Prat” afegir “, la de Cunit i l’ampliació de la de 

Tordera”. 
f.2.- Canviar que “i que s’apliquin” per que “i que s’ampliïn les”. 
g)     Al punt 6: 
Després de “Demanar” afegir “als ajuntaments i”. 
h)     Al segon punt 3: 
Canviar “realitzi una revisió exhaustiva de les xarxes” per “ampliï, amb caràcter 

exhaustiu, les actuals revisions de les xarxes”. 
i)  Al segon punt 4: 
ii) Canviar “prioritzi i destaqui” per “insisteixi en prioritzar i destacar”. 
 
 

Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa l’esmena, tot i admetent que des del Govern de la 
Generalitat s’han produït errades en l’explicació. Tenim la sequera més greu dels darrers 
seixanta anys, i cal adoptar mesures de transvasament o d’interconnexió per raons d’emergència 
i només per a aigua de boca (no per a certs usos recreatius o agrícoles com pretenia el pla 
hidrològic de l’antic govern del PP). El Govern de la Generalitat des de 2004 és coherent amb 
les exigències de  la nova cultura de l’aigua, i entre altres coses s’està ampliant la 
dessalinitzadora de Tordera, s’està construint la del Prat i es farà la de Cunit, però ara hi ha una 
sequera excepcional i les infraestructures alternatives encara no estan enllestides (quan ho 
estiguin no hi hauran transvasaments). Es parla d’aigua per a Barcelona, però cal tenir present 
que aquesta aigua també és per al Penedès, i no es pot admetre que deixi d’haver-hi aigua 
potable per al consum de boca. És cert que cal parlar de model de creixement, d’agricultura, 
d’eficiència del sistema, etc., però són també necessàries decisions urgents. D’altra banda, si es 
rebutgen els transvasaments tampoc no és pot acceptar el del riu Roine (aigua contaminada i 
cara, etc.). 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que el debat sobre les qüestions que afecten el nostre municipi 
quant a l’aigua haurien de tenir lloc en el si del consell d’administració de l’Empresa Municipal 
d’Aigües. A parer seu, s’està parlant de l’aigua de forma partidista, i es pot fer una relació de 
greuges, però també s’han de posar sobre la taula mesures per a solucionar els problemes. La 
moció de la CUP no és constructiva, ja que si Vilafranca es quedés sense aigua nosaltres no 
podríem explicar que ja estem adoptant mesures com l’elaboració d’un cens de piscines. Cal 
rebutjar els transvasaments, però davant d’una situació d’emergència s’han de prendre les 
mesures adients, i si no queda cap més remei s’ha d’acceptar com a darrera mesura temporal el 
transvasament. ERC creu que el debat no és adient en aquest marc, i s’abstindrà pel que a 
l’esmena i a la moció. 
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Josep Ramon (PP) rebutja l’esmena i la moció. No s’han de rebutjar els transvasaments, i cal 
tenir present que la majoria de l’aigua de Vilafranca procedeix de transvasaments. Aquestes 
operacions són necessàries, i altres opcions com les dessalinitzadores comporten problemes 
(consum energètic alt, menor qualitat, sal que es retorna al mar, etc.). 
 
Josep M. Figueras (CiU) posa en relleu el caràcter partidista del debat. CiU ha proposat 
solucions, i totes les opcions tenen avantatges i inconvenients, i el que s’ha de fer és abordar els 
problemes amb racionalitat i justícia. Transvasar l’aigua es fa des que el món és món, i el que 
cal veure és si es fa prou bé en cada cas, i no es pot rebutjar per principis qualsevol 
transvasament. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) dóna suport a l’esmena. El fons de la moció pot ser compartit, 
però el problema és el moment excepcional en què es presenta i l’ús que se’n vol fer. Cal 
garantir l’aigua a Barcelona i a Vilafranca, i malgrat que no es volen transvasaments en cas 
d’emergència no es pot descartar cap mesura. 
 
Xavier Navarro (CUP)  comparteix alguns aspectes de l’esmena (podria donar suport si es retira 
el punt 2), però no la justificació que es fa del transvasament, i recorda que els companys de 
Bernat Villarroya a l’Ebre no comparteixen els seus punts de vista. Els polítics no compleixen la 
seva promesa d’evitar transvasaments. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, ha estat rebutjada amb 9 vots a favor (grups d’ICV-EUiA i 
Socialista), 11 en contra (grups de CiU, de la CUP i del PP) i 1 abstenció (grup d’ERC). 
 
Quant a  la moció, Pere Regull (CiU) afirma que el problema de l’aigua no l’ha resolt la 
Generalitat, i s’està fent demagògia. En realitat, estem en presència d’un transvasament, el qual 
serà fix o temporal en funció de les condicions i necessitats. Vilafranca no podria beure sense 
l’aigua del sistema Ter-Llobregat, i en aquestes circumstàncies demonitzar els transvasaments 
no és raonable. Les dessalinitzadores plantegen problemes, si cal fer un transvasament s’ha de 
fer, i quant a les piscines s’han de controlar els excessos, però les piscines amb depuradora que 
no canvien l’aigua cada any no consumeixen tampoc en excés. Cal que la Generalitat faci bé les 
coses en aquesta important matèria. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) es mostra contrari a la moció tal com ha estat redactada. 
L’alcalde Marcel Esteve, per la seva banda,  diu que si no hagués plogut la setmana passada ja 
estaríem en una situació d’emergència.; cal ser conscients del problema, i plantejar alternatives 
des de Vilafranca (l’Empresa d’Aigües és un marc idoni) i des de la Generalitat. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que no podem fer veure que no passa res i que hi ha aigua 
suficient, perquè al capdavall si hi haguessin petites restriccions de consum serien assumibles i 
farien visualitzar la magnitud del problema. 
 
 
XIV. MOCIÓ CARRER GUILLEM AGULLÓ 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que enguany es commemora el 15è aniversari de la mort de Guillem Agulló, jove 
independentista militant de Maulets, que va ser brutalment assassinat a mans de joves 
d’ideologia feixista. 

Atesos els recents casos d’agressions de caràcter xenòfob, feixista i espanyolista 
perpetrats en diferents punts dels Països Catalans, com les recents agressions a Castelló de la 
Plana, a València o a Sabadell.  

Conscients de la creixent sensibilitat al si de la societat envers aquestes agressions i 
l’alarma social que generen. 
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I coneixedors de l’especial preocupació dels i les membres del Consistori envers 
aquestes actes despreciables i de la capacitat del Consistori d’utilitzar els recursos a l’abast per 
tal de perpetuar la necessària memòria de fets que han de ser coneguts per les generacions 
actuals i futures;  

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular proposa que aquest ple 
acordi: 

Que s’atorgui el nom de “GUILLEM AGULLÓ” a un carrer del municipi; i alhora 
s’utilitzin els mitjans i recursos a l’abast del Consistori per tal de donar suficient difusió a l’acte 
en qüestió, a fi i efecte que aquest gest sigui conegut pel màxim de ciutadans i ciutadanes del 
municipi.  
 
La moció no ha estat votada ni aprovada en aquests termes, però finalment el ple ha acordat 
sotmetre la proposta continguda a la moció a la Comissió municipal de Nomenclàtor, per tal que 
aquesta Comissió l’estudiï i faci la proposta adient. Aquest acord de trasllat a la Comissió s’ha 
adoptat amb 11 vots a favor (grups de CiU – amb absència temporal en el moment de la votació 
de Ramona Suriol- , CUP, ERC i ICV-EUiA), 1 en contra (PP) i 8 abstencions (grup Socialista). 
 
Xavier Navarro (CUP) recorda que fa 15 anys que Guillem Agulló va ser assassinat per bandes 
feixistes, i que la moció respon a la petició de certs col·lectius. Navarro accepta també que la 
Comissió de Nomenclàtor hi digui la seva. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que Agulló mereix respecte, però segur que tots els grups 
podrien fer propostes de noms. Per això, és millor que les propostes no prenguin forma de 
moció, sinó que se sotmetin a la Comissió de Nomenclàtor per a estudi. 
 
Amb l’excepció de Josep Ramon (PP) que rebutja per raons de fons la imposició del nom de 
Guillem Agulló a un carrer de Vilafranca, i del grup Socialista que advoca perquè la proposta es 
presenti directament a la Comissió de Nomenclàtor (tal com ja s’ha fet en el cas d’Emili Giralt) 
la resta de grups donen suport al fet que es traslladi des dels serveis municipals la moció a la 
Comissió de Nomenclàtor per al seu estudi i valoració. 
 
 
XV. MOCIÓ SOROLLS I VIBRACIONS AVE 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 

Vist que el pas del Tren d’Alta Velocitat pel centre de la Vila està provocant un seguit 
de molèsties entre els veïns del municipi, i en concret els que viuen en els carrers més propers a 
les vies del ferrocarril. 

Vist que les molèsties ocasionades són per una part aquelles originades pel soroll a la 
entrada o sortida del túnel,  en els llocs a on la via no es troba coberta,  i  també  per les 
vibracions que el seu pas provoca en els immobles ubicats al llarg de la via. 

Vist que les vibracions que provoca el pas del T.A.V.  poden afectar l’estructura dels 
immobles contigus al seu pas, havent-hi a més en les zones afectades algun edifici catalogats, 
  Vist que en les zones urbanes contigües al pas del tren on la via no està coberta 
l’impacte acústic és de major importància, sense que fins ara no en sabem res de les pantalles 
acústiques promeses en el seu dia, 

Vist que tan les vibracions excessives com el soroll poden ser degudes a un pas del TGV 
amb velocitat excessivament alta al tractar-se d’una zona urbana,  

Vist que la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, 
estableix com a finalitat bàsica de protecció el dret a la protecció de la salut i el benestar i la 
qualitat de vida dels ciutadans,  i que el propi article 6 determina com a  zona de soroll els 
sectors del territori afectats per la presència d’infrastructures de transport viari.  
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Vist que es competència de l’Ajuntament de Vilafranca tenir actualitzat el mapa de 
capacitat acústica i l’establiment de mesures correctores, i considerant l’Ordenança municipal 
de Vilafranca del Penedès sobre el soroll i les vibracions.  

 
Per tot això, S’ACORDA:  
PRIMER.- Que els tècnics municipals emetin informe sobre els nivells d’avaluació 

acústica en tots els carrers més propers a les vies del tren, dins la zona urbana inclosos els 
polígons industrials, per tal de valorar les emissions acústiques i determinar si s’ajusten als 
valors límits d’immissió establerts per la Llei 16/2002 i la Llei espanyola  37/ 2003, de 17 de 
juny, del soroll, en totes les hores de pas dels trens d’Alta Velocitat.  

SEGON.- Que els Tècnics municipals emetin un informe sobre les vibracions que 
pateixen els immobles situats al llarg de la via del tren i de forma especial en els edificis 
catalogats com a bé d’interès local. Que tal valoració es realitzi amb un mostreig de 50 edificis 
i en diferents plantes, al llarg del recorregut. 

TERCER.- Que tals valoracions i informes es contrastin amb l’estudi d’impacte acústic 
d’aquestes emissions,  amb les mesures preventives i correctores que en el seu dia el Ministeri 
de Foment va haver de realitzar per l’aprovació d’aquesta Infraestructura.  

QUART.- Que si el resultat dels mateixos es demostra que les emissions i vibracions 
són superiors a les legalment establertes i poden afectar les estructures dels immobles, es faci 
la corresponent notificació al Ministeri i ADIF i es demani la celebració d’una reunió urgent 
entre els responsables del Ministeri de Foment, de l’Empresa ADIF, de RENFE i de 
l’Ajuntament per establir les mesures  correctores i, si procedeix, la disminució de la velocitat 
del TGV en el seu pas per la zona urbana de Vilafranca.   
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Maria Josep Tuyà (CiU) defensa la moció, dient que cal protegir de sorolls i vibracions les 
persones que viuen o treballen prop de les vies del tren,  per tal garantir el seu dret a la salut. No 
ens hem d’oposar al progrés, però sí evitar molèsties i aplicar els mecanismes legals que Tuyà 
esmenta. En les zones de soroll es poden adoptar mesures diverses (apantallament, reducció de 
velocitat, etc.), i l’Ajuntament ha de vetllar perquè la normativa es compleixi, actualitzant si cal 
el mapa acústic. S’han de corregir les possibles deficiències. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. També ho fa Xavier Navarro (CUP) i 
Josep Quelart (ERC), qui afirma que justament tenia una pregunta preparada sobre aquest 
mateix assumpte, demanant que es corregeixin deficiències i que es depurin possibles 
responsabilitats. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) dóna suport a la moció, i afirma que ja s’està fent el 
seguiment adient en base a l’estudi i la declaració d’impacte ambiental. Es fan proves des de la 
direcció de les obres, i l’Ajuntament també les fa, i en base als seus resultats caldrà estudiar si 
s’han d’introduir noves mesures (pantalles, antivibradors, etc.). L’obra no es recepcionarà en 
cap cas si l’assumpte no està plenament resolt. 
 
Xavier Navarro (CUP) destaca que alguns veïns tenen esquerdes, i s’hauria d’apostar com es fa 
en altres llocs per la reducció de la velocitat del tren al seu pas pel nucli urbà. 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE TAXIS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que la parada actual de taxis a Vilafranca no té les condicions mínimes que ha de 
tenir un servei d’aquest tipus, al no disposar de cap marquesina que possibiliti aixoplugar-se en 
cas de pluja així com no hi ha cap espai per que, com a mínim els tres primers taxis en 
disponibilitat de servei puguin quedar a cobert del sol en l’època estiuenca. 
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Atès que una moció d’aquest tipus ja es va presentar en l’anterior legislatura prometent-
se per l’equip de govern que es donaria solució immediata al tema, cosa que a dia d’avui encara 
no s’ha fet. 

Atès que aquest fet fa que el servei no es pugui donar en les millors condicions. 
Atès que properament s’ha de replantejar tota la reordenació i urbanització de la plaça 

de l’estació on hi ha actualment ubicada la parada de taxis. 
Atès que els taxistes que treballen a Vilafranca han de complir i compleixen les seves 

obligacions fiscals i reglamentàries amb aquest ajuntament. 
Atès que és important tan pel mateix servei com pels ciutadans que tinguin clar que hi 

ha aquest servei a Vilafranca i que, si el necessiten, s’han de dirigir als professionals que el 
presten en les degudes condicions establertes en l’ordenança municipal. 

Atès que és lògic que des de l’ajuntament es controli que no hi hagi persones que 
presten aquest servei a dins la vila sense que tinguin la llicència municipal que els habilita a fer-
ho, ja que poden incórrer en competència deslleial al tenir llicències en municipis on les 
càrregues fiscals podien ser menors. 

Atès que una vila com Vilafranca, amb prop dels 40.000 habitants, hauria de disposar 
d’un parc de taxis clar i diferenciat de la resta de vehicles, amb una uniformitat més acusada de 
la que hi ha en aquest moment i que estableix l’ordenança.  
  Atès l’exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió demana que el Ple d’aquest 
Ajuntament prengui els següents  ACORDS: 

Primer. Que, en la reordenació de la zona de la Plaça de l’estació es procedeixi a 
planificar una parada de taxis que reuneixi les condicions idònies per donar cobertura, com a 
mínim cinc vehicles de immediata entrada en servei, enfront a la irradiació solar o la pluja. 

Segon. Que donat que pot demorar-se en el temps que arribi a bon fi l’esmentada 
remodelació de la Plaça de l’Estació, es procedeixi a donar una solució provisional de forma que 
es pugui donar cobertura a un mínim de tres cotxes de immediata entrada en servei. 

Tercer. Modificar l’article 16.6 de l’ordenança municipal de forma quedi de la forma 
següent:” 6. Tots els vehicles subjectes a aquest servei han d’estar pintats de color platejat, i 
com a distintiu han de portar l’escut del municipi a les portes del davant, i també el número de 
la llicència municipal.” 

Quart. Modificar la disposició transitòria de l’esmentada ordenança de forma que quedi 
redactada de la forma següent: “L’adaptació dels vehicles de taxi a les previsions d’aquesta 
Ordenança (escut municipal, número de llicència, cartells indicatius de lliure o ocupat, etc.) s’ha 
de portar a terme dins del termini màxim de sis mesos a partir de l’entrada en vigor de 
l’Ordenança. Respecte a l’obligació de que els vehicles siguin de color platejat, operarà 
únicament a mesura que es vagin substituint els vehicles actuals, i no s’admetrà per tant cap nou 
vehicle adscrit al servei que no compleixi l’esmentat requisit.” 

Cinquè. Instar a la policia municipal a que extremi els controls de vehicles que realitzen 
el servei de taxi sense disposar de la llicència municipal corresponent, aplicant-se en aquests 
casos les denúncies i sancions que corresponguin. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que una moció semblant ja s’havia presentat anteriorment. Caldrà 
afrontar el problema arran de la reforma futura de la plaça de l’Estació, però mentrestant cal una 
solució provisional que doni aixopluc a tres taxis, solució que es va dir que s’implementaria 
però que no s’ha fet encara. També cal vetllar pels interessos dels taxistes legalitzats front la 
competència que fan taxistes sense llicència per actuar a Vilafranca, i s’ha d’establir un color 
(platejat o un altre) per a tots els taxis, de forma que la gent pugui saber clarament quan està en 
presència d’un taxi (el canvi de color només seria obligatori quan es renovés el vehicle). 
 
Tot seguit es presenta la següent esmena per part del grup Socialista: 
 

A la part dispositiva.  
1. Canviar el text del segon punt pel següent: 
“Que donat que pot demorar-se en el temps la remodelació de la plaça de l’Estació, es 

procedeixi a avançar la col·locació d’una marquesina, les característiques de la mateixa caldrà 
acordar-les amb l´ Associació de Taxistes de Vilafranca. 
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2. Eliminar els punts tercer i quart. 
 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) defensa l’esmena dient que la marquesina s’ha d’instal·lar, 
però d’acord plenament amb els taxistes i els seus representants. També considera que  una 
moció no és la via per canviar el text d’una Ordenança, perquè les propostes s’han d’estudiar, 
ser informades, sotmetre’s a Comissió Informativa, etc. És per aquesta via que es pot abordar 
una modificació de l’Ordenança, sobre el color dels taxis i sobre altres assumptes. Xavier 
Lecegui accepta que la Policia faci el control de les llicències. 
 
Pere Regull (CiU) insisteix en la necessitat d’habilitar una marquesina provisional, i en la 
conveniència que els taxis es puguin reconèixer clarament (color únic que ara l’Ordenança no 
concreta més enllà de dir que ha de ser fosc, escut, etc.). Regull no té inconvenient al fet que 
l’assumpte de l’Ordenança se sotmeti prèviament a una Comissió Informativa de l’Ajuntament. 
CiU va parlar fa temps amb la representació dels taxistes, i si ara aquesta representació ha 
canviat és irrellevant, perquè hi ha d’haver un criteri polític que sigui consensuat amb els 
taxistes. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista) afirma que el govern municipal dialoga amb la representació 
dels taxistes, i que s’està avançant en diferents propostes, i entre elles la de la marquesina. 
 
Es produeixen intervencions de Bernat Villarroya (ICV-EUiA), de Josep Ramon (PP) i de 
Xavier Navarro (CUP) favorables a l’esmena, i finalment aquesta esmena s’aprova amb 13 vots 
a favor (grups Socialista, de la CUP, del PP, d’ERC i d’ICV-EUiA) i 8 abstencions (grup de 
CiU). 
 
La moció, amb la incorporació de l’esmena, és aprovada per unanimitat i té el redactat següent: 
 

Atès que la parada actual de taxis a Vilafranca no té les condicions mínimes que ha de 
tenir un servei d’aquest tipus, al no disposar de cap marquesina que possibiliti aixoplugar-se en 
cas de pluja així com no hi ha cap espai per que, com a mínim els tres primers taxis en 
disponibilitat de servei puguin quedar a cobert del sol en l’època estiuenca. 

Atès que una moció d’aquest tipus ja es va presentar en l’anterior legislatura 
prometent-se per l’equip de govern que es donaria solució immediata al tema, cosa que a dia 
d’avui encara no s’ha fet. 

Atès que aquest fet fa que el servei no es pugui donar en les millors condicions. 
Atès que properament s’ha de replantejar tota la reordenació i urbanització de la plaça 

de l’estació on hi ha actualment ubicada la parada de taxis. 
Atès que els taxistes que treballen a Vilafranca han de complir i compleixen les seves 

obligacions fiscals i reglamentàries amb aquest ajuntament. 
Atès que és important tan pel mateix servei com pels ciutadans que tinguin clar que hi 

ha aquest servei a Vilafranca i que, si el necessiten, s’han de dirigir als professionals que el 
presten en les degudes condicions establertes en l’ordenança municipal. 

Atès que és lògic que des de l’ajuntament es controli que no hi hagi persones que 
presten aquest servei a dins la vila sense que tinguin la llicència municipal que els habilita a 
fer-ho, ja que poden incórrer en competència deslleial al tenir llicències en municipis on les 
càrregues fiscals podien ser menors. 

Atès que una vila com Vilafranca, amb prop dels 40.000 habitants, hauria de disposar 
d’un parc de taxis clar i diferenciat de la resta de vehicles, amb una uniformitat més acusada 
de la que hi ha en aquest moment i que estableix l’ordenança.  
  Atès l’exposat, S’ACORDA: 

Primer. Que, en la reordenació de la zona de la Plaça de l’estació es procedeixi a 
planificar una parada de taxis que reuneixi les condicions idònies per donar cobertura, com a 
mínim cinc vehicles de immediata entrada en servei, enfront a la irradiació solar o la pluja. 
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Segon.- Que donat que pot demorar-se en el temps la remodelació de la plaça de 
l’Estació, es procedeixi a avançar la col·locació d’una marquesina, les característiques de la 
mateixa caldrà acordar-les amb l´ Associació de Taxistes de Vilafranca. 

Tercer.- Instar a la policia municipal a que extremi els controls de vehicles que 
realitzen el servei de taxi sense disposar de la llicència municipal corresponent, aplicant-se en 
aquests casos les denúncies i sancions que corresponguin. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Amb caràcter previ, l’alcalde Marcel Esteve demana que consti en acta (petició que s’accepta 
per assentiment) el condol de la corporació municipal de Vilafranca per la recent defunció 
d’Emili Giralt, eminent catedràtic d’història que va rebre la medalla de la vila l’any 2002. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) pregunta quins serveis presten els Serveis Socials durant els 
caps de setmana, perquè sembla que no existeixen serveis d’urgència i que això pot causar 
problemes. Teresa Terrades afirma que la pregunta es contestarà per escrit. 
 
b) Josep Quelart (ERC) pregunta si està prevista alguna actuació al pati d’entrada a 
l’equipament “Antic Escorxador” per tal de poder garantir plenament la mobilitat de totes les 
persones que hi accedeixen. L’equip de govern manifesta que es contestarà per escrit. 
 
c) Josep Quelart (ERC) demana si pot disposar d’informació sobre la programació de les 
activitats culturals CALIMA. L’equip de govern manifesta que la programació es farà arribar 
per escrit. 
 
d) Josep Quelart (ERC) manifesta que seria bo que Ràdio Vilafranca, quan connecta amb altres 
emissores per a emetre informatius generals, ho fes amb la ràdio nacional de Catalunya 
(Catalunya Ràdio), i no amb altres emissores, i que potser l’assumpte s’hauria de tractar en el 
consell de SERCOM. L’equip de govern manifesta que la proposta es tractarà en el consell 
d’administració de SERCOM, S.L. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) manifesta que diversos veïns de la zona del carrer de Cal Bolet, i que 
suporten un trànsit provisional molt important, van ser informats que a finals d’abril es farien 
les obres pendents de Santa Digna, l’execució de les quals ha de permetre descongestionar el 
trànsit rodat que ara passa pel carrer  de Cal Bolet. Aquests veïns sembla que han intentat posar-
se en contacte, sense èxit, amb el regidor Francisco Romero per rebre explicacions sobre el 
començament de les obres. Francisco Romero contesta que les obres de Santa Digna estan 
licitades i adjudicades i tenen un termini d’execució de quatre mesos; començaran en les 
properes setmanes, després que l’ADIF hagi finalitzat la tasca prèvia de restablir els serveis 
(electricitat, telefonia, etc.). 
 
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 


