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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 08/2004
Caràcter: ordinari
Data: 20 de juliol de 2004
Horari: de 20,02 h. a 21,50 h.
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Àngela Agramunt i Andreu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez
- Josep Colomé i Ferrer
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Xavier Lecegui i Ruano
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- Joan Recasens i Rosell
- Patrocinio Recober i Caballé
- Pere Regull i Riba
- Joan Ríos i Rallé
- Francisco M. Romero i Gamarra
- Aureli Ruíz i Milà
- Lourdes Sánchez i López
- Emília Torres i Miralles
- Ramon Nonat Xena i Pareta

S’ha excusat d’assistir-hi:

- Àssen Càmara i Pérez

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Es fa constar que una vegada iniciada la sessió, i abans de la votació del primer punt de
l’ordre del dia (compte dels pressupostos de 2003) han abandonat voluntàriament i
definitivament la sessió el portaveu de la CUP Otger Amatller i els regidors de CiU
Pere Regull, Aureli Ruíz, Josep M. Figueras, Fernando García i Emília Torres. Per tant,
cap d’aquests sis regidors ha participat en la votació dels diferents assumptes de l’ordre
del dia del ple, en els termes que s’exposaran.
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Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 15
de juny de 2004. L’acta és aprovada per assentiment.

I. COMPTE DELS PRESSUPOSTOS DE 2003

El text del dictamen és el següent:

APROVAR, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte
General dels Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2003, integrat pel de
la pròpia Entitat, Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme,
Organisme Autònom Municipal Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet,
Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL,
Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca SA i Societat Municipal d’Habitatge de
Vilafranca del Penedès SL, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió
Especial de Comptes, tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d'edicte en el
Butlletí Oficial de la Província núm. 126, de data 26 de maig d'enguany, no s'ha formulat
reclamació ni objecció de cap mena.

El contingut del Compte General de l’Entitat i Organismes Autònoms queda
estructurat per:

A) Comptes
• Balanç de Situació
• Compte de Resultats
• Liquidació del Pressupost corrent
• Liquidació de Pressupostos tancats
• Estat de Tresoreria
• Estat del Deute

 
 B) Annexos als Estats Anuals:

• Balanç de Comprovació
• Estat de Modificacions de crèdits
• Estat de Situació i Moviment d'Operacions No pressupostaries
• Estat de Situació i Moviment de Valors
• Estat de Romanent de Tresoreria
• Estat de Despeses amb Finançament Afectat
 

 C) Justificació dels Estats i Comptes Anuals
 El contingut del Compte General de les societats municipals queda estructurat per:

• Balanç de Situació
• Compte de Pèrdues i Guanys
• Memòria i informe de Gestió

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i del PP) i 6
abstencions (CiU i CUP). Es fa palès que els regidors de la CUP i de CiU no han
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participat efectivament en la votació, però en aquest punt el seu vot s’equipara d’acord
amb la llei amb l’abstenció, pel fet que quan s’han retirat del saló de sessions ja havia
començat la deliberació de l’assumpte.

Pren la paraula Otger Amatller (CUP), recordant que el seu grup municipal no va ser
present al consistori durant una part de 2003. Per tant, l’aprovació dels comptes depèn
de la confiança que es tingui vers l’equip de govern, i aquesta confiança no existeix en
diferents assumptes com és la postura del govern municipal front la pretensió del
Ministeri de Foment d’instal·lar a Vilafranca una base de muntatge (i després de
manteniment) relacionada amb el tren de gran velocitat.

Otger Amatller dóna lectura en aquest sentit a un manifest que posteriorment lliura al
secretari de la corporació. El text de la intervenció del senyor Amatller és el següent:

“Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem manifestar la nostra total oposició a
les conductes i maneres de fer de l’equip de govern (PSC i ERC) en relació a l’afer de
la base de muntatge i de manteniment del TGV al terme municipal de Vilafranca.

Durant aquests darrers 6 mesos l’equip de govern, davant les reiterades peticions
d’informació dels grups de l’oposició sobre la base de muntatge i manteniment, ens ha
respòs sempre que:

1. No es té informació al respecte.
2. Que l’equip de govern no ha disposat mai de cap projecte constructiu de la

base de muntatge i de manteniment.
3. Que l’equip de govern no sabia res de la base quan es va negociar i firmar

el conveni del pas del TGV per la vila.
4. Que no es té l’avaluació d’impacte ambiental.
- Que és un element bàsic reclamar l’avaluació d’impacte ambiental.

 
 Mai, l’equip de govern ens ha facilitat cap document escrit sobre el projecte
constructiu de la base de muntatge, al·legant sempre, que a l’ajuntament no havia
arribat res.
 
 Mai, l’equip de govern ens ha explicat amb claredat l’estat de les converses i gestions
realitzades amb el Ministerio.
 
 Sorprenentment, divendres passat la CUP va anar sol·licitar la còpia de les
al·legacions presentades contra la base de muntatge i de manteniment, i curiosament
dins l’expedient va aparèixer un document amb el títol de “PROYECTO
CONSTRUCTIVO DE UNA BASE DE MONTAGE DE VÍA EN EL TÉRMINO
MUNICPAL DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS DE LA LÍNIA DE ALTA VELOCIDAD
MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA”, datat de febrer de
2003.
 
 En el projecte constructiu s’hi descriu des de la cartografia, la geologia, les servituds,
l’electrificació, les estructures, les instal·lacions i els plànols de construcció, entre
d’altres qüestions.
 
 En la presentació del projecte ja es parla de la futura continuïtat de la base de
muntatge com a base de manteniment i cita en més d’una ocasió a l’Ajuntament de
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Vilafranca com a un dels òrgans consultats amb el que s’ha treballat conjuntament per
a la preparació del projecte constructiu i també Aigües de Vilafranca (febrer 2003).
 
 Per si fos poc, avalua els impactes ambientals del projecte, que són qualificats de
baixos (es diu que només hi ha vinyes), i afirma que de realitzar-se algunes mesures de
correcció, l’avaluació d’impacte ambiental tant esperada per l’equip de govern no és
necessària.
 
 Segons ens van respondre des dels serveis tècnics, aquest projecte és a l’ajuntament
d’abans de les eleccions municipals de maig de 2003.
 
 És indignant, que després de 6 mesos de reclamar alguna informació, aquest projecte
ens arribi a través d’aquesta via.
 
 Des de la CUP volem manifestar i posar en evidència que l’equip de govern:

- Ens ha negat la informació del projecte.
- Ens ha amagat informació a tots els grups municipals, als  pagesos i

als ciutadans de Vilafranca.
 
 Estem farts de sentir com el Sr. Marcel Esteve i Sr. Colomé manifesten a través dels
mitjans públics que mantenen informats als grups municipals quan això no és cert. El
Sr. Marcel Esteve va afirmar a Ràdio Vilafranca dijous passat que les al·legacions
presentades al ministeri van ser explicades, consensuades i facilitades als grups
municipals, i això és fals. Cap grup municipal en l’oposició té aquestes citades
al·legacions.
 
 En les darreres Juntes de Portaveus se’ns ha afirmat que l’ajuntament no sabia res del
projecte. Mentides i més mentides.
 
 La resposta que el Ministeri envia a l’ajuntament sobre les al·legacions presentades diu
que estan a l’espera del resultat de les converses que estan tenint amb l’ajuntament
sobre el projecte. Resposta que tampoc n’érem coneixedors, tot i haver-se celebrat
Junta de Portaveus a posteriori de la seva arribada.
 
 Ens dèieu que estàvem esperant el projecte constructiu i l’avaluació d’impacte
ambiental. Doncs, no. Resulta que estem negociant. I els grups municipals, seguim
sense saber-ne res de res.
 
 Per les declaracions de l’alcalde a Ràdio Vilafranca, sembla que ara estem en contra
de la base de muntatge però no en contra de la base de manteniment. Si no teniu el
projecte, com ho podeu dir això ?
 
 A més de mentir repetidament durant mesos i d’amagar informació, l’equip de govern
ha incomplert l’acord de ple aprovat el passat mes de març en el que es deia que
l’ajuntament plantejaria les mesures legals possibles per aturar el projecte.
 
 L’avenç del projecte ha estat :
 

- En data 5 de gener es licita el projecte constructiu.
- En data 26 de febrer hi ha la expropiació forçosa dels terrenys.
- En data 24 de març es licita la consultoria i l’assistència del control

d’obres.
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- En data 16 de juny tenim l’apertura de les proposicions econòmiques
del control d’obres.

- I el 9 de juliol adjudiquen definitivament el contracte de consultoria i
assistència tècnica de les obres.

 
 La única gestió realitzada per l’equip de govern ha estat la presentació d’unes
al·legacions de data 10 de juny. Quasi 4 mesos després d’aprovar la moció i 5 mesos
després d’haver expropiat els terrenys. Unes al·legacions a més, fora del termini legal.
 
 Ens heu enganyat durant tot aquest temps, ens heu amagat informació i ens heu marejat
amb arguments que no porten enlloc.
 
 Deixeu-nos dir que no sou transparents, que practiqueu polítiques d’imposició i no de
diàleg, de fets consumats i de pactes sota taula. Al marge de la resta de grups del
consistori i a l’esquena del poble.
 
 La CUP va entrar a l’ajuntament per fer una política constructiva, l’hem feta i la
continuarem fent, però no podem permetre de cap de les maneres que l’equip de govern
es burli d’aquesta manera dels ciutadans i dels grups municipals.
 
 Per tot plegat, decidim abandonar el Ple Municipal d’aquest mes com a mesura de
protesta pels enganys de l’equip de govern, per les mentides, per la ocultació de la
informació durant tot el desenvolupament del projecte de la base de muntatge i de
manteniment.
 
 I també us volem dir, que a partir d’ara, ho farem sempre que tornem a detectar
conductes tants greus com aquestes.
 
 Perquè no podem permetre que se’ns pixin a sobre i ens diguin que plou.
 
 Entreguem aquest escrit al Secretari per a que el faci constar amb l’acta d’aquest Ple”.
 
 Després de la lectura d’aquest escrit, Otger Amatller abandona efectivament el saló de
sessions.
 
 L’alcalde Marcel Esteve recorda que la CUP havia presentat, després de signar-se
l’ordre del dia, una moció sobre l’oposició a la base de muntatge, la discussió de la qual
s’hagués pogut acceptar, per via d’urgència, després d’examinats els altres assumptes de
l’ordre del dia, tal com ell mateix va acordar ahir amb el senyor Amatller. Això, però,
serà difícil després de l’abandó de la sala per part de l’interlocutor. Marcel Esteve
recorda que l’equip de govern és contrari a la infrastructura esmentada i que així ho ha
expressat, havent obrat en conseqüència. Tant sobre aquest punt important com sobre
altres rellevants per a Vilafranca hi hauria d’haver, a parer seu, diàleg sincer entre els
diferents grups municipals.
 
 En nom de CiU, el seu portaveu Pere Regull es mostra sorprès i astorat pel fet d’haver
vist el projecte de base de muntatge, datat en el mes de febrer de 2003, aportat per la
CUP. CiU sempre ha volgut exercir una oposició constructiva (malgrat el que es diu,
CiU ha votat favorablement més del 80% de les propostes de l’equip de govern), i sobre
la base de muntatge tothom va dir que apostava per la transparència i per fer pinya
plegats en contra. Tanmateix, ara veu que se’ls hi ha pres el pèl, cosa que ja sospitaven,
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i ignora si l’actuació de l’equip de govern obeeix a negligència o a mala fe. Fa la
impressió que el govern fa servir el ple com a teatre, perquè tot indica que sabia de
l’existència del projecte de base de muntatge des de fa molt temps, i que va amagar
informació. També manifesta Pere Regull que l’assumpte s’hagués hagut de posar sobre
la taula abans de signar el conveni per al soterrament i cobriment del ferrocarril, i vol
creure que ERC haurà quedat tan astorada com CiU.
 
 Pere Regull manifesta que es nota la falta de defensa dels interessos de Vilafranca per
part de l’equip de govern, que el conveni es va signar a corre-cuita perquè es tenia por
que el tema sortís a la llum pública i que des de novembre de 2002 l’equip de govern
hvia de tenir notícia de la base de muntatge i manteniment. Anuncia que els regidors de
CiU abandonen també aquesta sessió plenària, cosa que fan efectivament.
 
 Josep Ramon (PP) manifesta que l’equip de govern sempre havia dit que no tenia el
projecte, mentre que ara la CUP ha mostrat uns plànols, per la qual cosa sembla que
existeixi un xic de presa de pèl cap a l’oposició. Exigeix que es parli en un ple i quan
calgui sobre la base de muntatge, per bé que  el PP sempre discutirà tots els assumptes i
no abandona el ple municipal.
 
 L’alcalde Marcel Esteve afirma que no era admissible formalment la petició que li ha
fet Otger Amatller abans de començar la sessió de debatre la seva moció sobre la base
de muntatge (no inclosa en l’ordre del dia) com a primer punt del ple. Esteve afirma que
té interès en aclarir la qüestió, cosa que cal fer des del debat, el diàleg i la reflexió.
 
 Marcel Esteve assenyala que, com ja va manifestar fa poc a Ràdio Vilafranca i al
sindicat Unió de Pagesos, l’Ajuntament va aprovar una moció contrària a la base de
muntatge i de manteniment, i l’equip de govern es referma en aquesta postura, tal com li
va explicar a Otger Amatller, i com ha intentat fer-ho amb Pere Regull, persona que no
es presenta a les cites i que no vol dialogar sobre aquest ni sobre cap altre assumpte.
L’alcalde afirma que no li estranya res del senyor Regull, que ha muntat aquest
“numeret” perquè estem a final de temporada, i lamenta l’abandó del ple, perquè ha de
primar per damunt de tot el diàleg.
 
 Des de l’alcaldia s’ha parlat amb càrrecs del Ministeri de Foment (s’ha produït
recentment un relleu d’aquests càrrecs), però sempre per refusar una iniciativa com la
de la base que no s’ha de situar a Vilafranca, i ha rebut el suport de la Generalitat quant
a aquesta iniciativa municipal d’oposició. Quan es va aprovar la moció en el ple de
març, el compromís era el de treballar amb el màxims consens quant al fons i la forma,
oposant-se a la postura del Ministeri.
 
 Marcel Esteve recorda que ja es va parlar de la base de muntatge (i fins i tot va sortir a
la premsa) fa molt temps, però tot i que ho ha demanat insistentment, tant verbalment
com per escrit, l’Ajuntament no disposa del projecte, sinó d’uns simples plànols
esquemàtics i preliminars. No cal dir que es donarà tota la informació detallada, però
avança que ja s’han fet passos des del govern municipal adreçats a impedir la
materialització del projecte (negativa inicial a signar actes d’expropiació, i signatura
obligatòria després fent constar la disconformitat, exigència de lliurament del projecte,
presentació d’un recurs demanant la nul·litat de les actuacions realitzades, etc.). De
totes aquestes gestions (amb inclusió de la presentació del recurs administratiu) se’n va
parlar en el si de la junta de portaveus.
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 Finalment, Marcel Esteve afirma que l’equip de govern hagués donat suport a la moció
de la CUP oposant-se novament a la base de muntatge i demanant la presentació d’un
recurs (de fet, ja s’ha presentat), i emplaça a tots els grups municipals a discutir la
qüestió amb rigor.
 
 Ramon Xena (ERC) es mostra sorprès per l’aparició d’uns plànols datats en el mes de
febrer de 2003, que ERC no ha vist mai, i pregunta si havien arribat a l’Ajuntament.
L’alcalde Marcel Esteve contesta que demà mateix s’esbrinarà tota la veritat, però
recorda que el recurs de l’Ajuntament i els diferents escrits tramesos feien referència al
fet que l’Ajuntament no disposava del projecte, i seria absurd demanar un document del
qual ja es disposés.
 
 Josep Ramon (PP) manifesta que segons sembla els plànols datats a febrer de 2003 van
ser lliurats a la CUP pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, i que la documentació del
Ministeri esmenta que s’havien fet diferents consultes, entre altres a l’Ajuntament. Cal
esbrinar realment la veritat de tot allò que ha succeït.
 
 Finalment, l’alcalde Marcel Esteve reitera que demà mateix es treballarà per aclarir la
situació, i que es faran les actuacions adients (roda de premsa, junta de portaveus si cal,
etc.). Lamenta novament l’actitud de CiU, que abandona  els plens i fa anuncis de
sol·licituds de plens extraordinaris que després no es formalitzen. Apel·la Esteve a la
necessitat del treball, del diàleg i de la transparència.
 
 
 II. APLICACIÓ VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
 
 El text del dictamen és el següent:
 

 Atès que el Ple d’aquest Ajuntament va aprovar, en la sessió del dia 17 de
desembre de 2002, la valoració i la relació dels llocs de treball que conformen la seva
plantilla, així com l’aplicació per a l’any 2003, mitjançant l’aprovació del pressupost
municipal, de l’esmentada valoració. La  valoració dels llocs de treball  va afectar 190
llocs, sobre un total de 290.

 Atès que la Delegació del Govern a Catalunya va interposar recurs contenciós
administratiu contra els acords adoptats el dia 17 de desembre de 2002, i concretament
contra el capítol I del pressupost, de despeses municipals per a l’any 2003, en
considerar que l’increment aplicat, superior al 2% previst a la llei de Pressupostos de
l’Estat, era conseqüència, en gran mesura, de la valoració de llocs de treball aprovada
per la corporació en la mateixa sessió plenària. Per tant, la Delegació del Govern no
qüestionava la legalitat ni la correcció de la valoració de llocs de treball, sinó
únicament els seus efectes econòmics a la vista de les previsions de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat.

 Atès que la Secció 4ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya va dictar, el dia 30 de juny de 2003, una
interlocutòria de suspensió cautelar de l’executivitat de l’acord impugnat.

 Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en la sessió del dia 16 de desembre de
2003, va aprovar el pressupost general de la corporació municipal per a l’any 2004,
així com la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual i les retribucions
bàsiques i complementàries aplicables als diferents llocs de treball a partir del dia 1 de
gener de 2004, tot tenint en compte “la necessitat de donar compliment a la
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interlocutòria dictada per la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de data 30 de juny de 2003”.

 Atès que s’ha seguit substanciant el procediment judicial davant la Secció 4ª de
la Sala Contenciosa del TSJC (recurs núm. 757/2003), el qual actualment es troba
pendent de senyalament de data per a deliberació i veredicte.

 Atès que es considera convenient acceptar una solució de mutu acord entre
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Delegació del Govern a Catalunya, en
relació a l’esmentat contenciós, de tal manera que es vegin satisfets els interessos
públics i el principi de legalitat i, alhora, les legítimes expectatives del personal al
servei de la corporació. S’arribaria així a una satisfacció extraprocessal de les
pretensions de la Delegació del Govern, amb la consegüent finalització del recurs
contenciós administratiu, sobre la base de reduir substancialment, en un primer
moment, el nombre de llocs afectats per la valoració.

 Atès que la fórmula que es proposa s’ha sotmès a la consideració del Comitè
d’Empresa i de la Junta de Personal, en les corresponents sessions de Comissió
Paritària del dia 12 de juliol de 2004, manifestant-s’hi ambdós òrgans en sentit
favorable.

 
 Atès l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, s’
 ACORDA:
 Primer.- Modificar l’acord plenari de 17 de desembre de 2002 d’aprovació del

capítol I del pressupost municipal de despeses per a 2003, en el sentit que els llocs de
treball objecte de requalificació no seran els 190 en el seu moment aprovats, sinó
únicament els 62 llocs de treball que s’esmenten en l’annex I, en els termes resultants
de la valoració de llocs de treball aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès en la mateixa sessió plenària del dia 17 de desembre de 2002, tal i com ja es
recullen en el pressupost, en la plantilla i en el llistat de retribucions per a l’any 2004,
documents aprovats, així mateix, pel Ple en la seva sessió del dia 16 de desembre de
2003.

 Segon.- Pel que fa als restants 128 llocs de treball inicialment objecte de
millora retributiva com a conseqüència de la valoració aprovada, la seva retribució
quant als conceptes de sou, pagues extraordinàries, complement de destinació i
complement específic s’ajustarà als imports que, així mateix, es recullen en el
pressupost, en la plantilla i en el llistat de retribucions per a l’any 2004, aprovats pel
Ple en la seva sessió del dia 16 de desembre de 2003, i en els quals ja es van tenir en
compte els efectes suspensius derivats de la Interlocutòria del Tribunal Superior de 30
de juny de 2003. Aquests imports retributius corresponents als 128 llocs de treball
exclosos es corresponen amb els de l’any 2002, incrementats d’acord amb el
percentatge previst en la Llei de Pressupostos de l’Estat. Aquesta modificació té lloc
sens perjudici de l’aplicació dels efectes de la valoració, respecte d’aquests 128 llocs,
en exercicis successius, d’acord amb la llei.

 Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Delegació del Govern a Catalunya,
a la Intervenció General, al Servei de Recursos Humans i a la representació del
personal.
 
 Aquest acord s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups Socialista i d’ERC) i 1 abstenció
(PP), posant-se de manifest que en aquest punt del debat s’ha produït l’absència
momentània dels regidors Joan Pareta i Josep Colomé, així com la definitiva dels altres
regidors que havien abandonat el saló de sessions.
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 En nom del govern municipal, Francisco Romero explica que la valoració de llocs de
treball no va ser impugnada per la Delegació del Govern, sinó que la impugnació es va
limitar a la seva aplicació retributiva, per haver execedit presumptament els límits
previstos en la Llei de Pressupostos. Es van tenir contactes sense resultats positius amb
l’anterior Delegada del Govern (PP), mentre que ara amb el nou Delegat del Govern
s’ha creat un clima favorable que ha permès d’assolir un acord satisfactori ajustat a la
llei.
 
 Josep Ramon (PP) considera que la solució és raonable, però s’abstindrà per raons de
coherència, perquè es va abstenir ja en el seu moment pel que fa a l’aprovació de la
valoració dels llocs de treball.
 
 
 III. RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES
 
 Es proposa al ple el dictamen següent:
 

 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2004, va
aprovar els criteris actualment vigents sobre les retribucions, assistències i
indemnitzacions aplicables als càrrecs electes de la corporació durant aquest mandat
municipal, i també el règim de subvencions a favor dels diferents grups municipals de
la corporació.

 Atès que es considera convenient fer unes modificacions puntuals de l’acord
esmentat.
  Atès que per garantir la consulta àgil dels acords s’estima adient fer una
redacció completa del règim que ha de regir en aquesta matèria.
 

 Per això, s’ACORDA:
 1. Derogar l’acord del ple municipal de 17 de febrer de 2004, sobre

retribucions, assistències i indemnitzacions en favor dels càrrecs electes de la
corporació, i sobre subvencions als grups municipals.

 2. Adoptar un nou acord sobre la matèria en els termes següents:
 A) S’aplicaran les retribucions i les assistències següents:
 - Retribució mensual de l’alcalde, que té reconegut el règim de dedicació

exclusiva (14 pagues cada any): 3.994 €.
  - Retribució mensual del regidor/a Coordinador/a de Govern, que té reconegut
el règim de dedicació exclusiva (14 pagues cada any): 3.656 €. Aquesta retribució és
incompatible amb la prevista per als regidors/res Coordinadors/res d’Àrea; no obstant,
si el regidor/a Coordinador/a de Govern és a més portaveu de grup municipal,
percebrà una única retribució equivalent a la de regidor/a Coordinador/a de Govern,
incrementada en 10.100 € anuals.

 - Retribució mensual dels regidors/res Coordinadors/res d’Àrea en règim de
dedicació exclusiva segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 2.733 €.

 - Retribució mensual dels regidors/res que no siguin Coordinadors/res d’Àrea
en règim de dedicació exclusiva segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any):
2.430 €.

 - Retribució mensual dels regidors/res en règim de dedicació parcial de mitja
jornada (d’acord amb l’horari vigent per al personal al servei de l’Ajuntament) segons
resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 1.375 €. Si el règim de dedicació fos
superior o inferior (sense ser la jornada completa ni inferior a 9,5 hores setmanals),
s’aplicarà la retribució que proporcionalment correspongui.
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 - Retribució mensual de regidors/res amb delegacions específiques de l’alcaldia
i dedicació de 9,5 hores setmanals (12 pagues cada any), si per resolució de l’alcaldia
n’hi haguessin: 842 €.

 - Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació (aplicables únicament als regidors/res sense dedicació exclusiva o parcial):

 S’apliquen les quantitats següents per cada sessió del ple o d’una comissió
informativa a la qual s’hagi assistit, en funció de si es tracta d’un regidor/a (sense
retribució) amb delegacions específiques de l’alcaldia sobre serveis municipals, d’un/a
portaveu de grup municipal (un/a per cada grup), d’un regidor/a (sense retribució) amb
delegacions específiques que endemés sigui portaveu d’un grup municipal o d’un
regidor/a que no reuneixi cap d’aquestes condicions.
               C. Informativa Ple

 Regidor/a Delegat/da .....................         390 €                     620 €
 Regidor/a portaveu grup ................                390 €                     620 €
 Regidor/a Delegat/da (sense
 retribució per dedicació) que sigui
 a més portaveu de grup..................                    743 €                  1.182 €
 Regidor/a .......................................     195 €                     310 €
 

 Les quantitats esmentades en concepte d’assistència es percebran només per la
concurrència efectiva a les sessions del ple o de les comissions informatives, si bé no es
percebran més de deu assistències per any al ple ni més de deu assistències a l’any per
comissió informativa, encara que el nombre de sessions a les quals s’hagués assistit fos
superior.

 B) Les quantitats establertes en la lletra A anterior s’entenen íntegres o brutes,
estan subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF i s’actualitzen per acord de
la Junta  de Govern el mes de gener de cada any, ajustant-se a la variació mitjana de
les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Quan
es percebin retribucions, es produirà l’alta de les persones interessades en el règim
general de la Seguretat Social. D’altra banda, els càrrecs electes no poden percebre de
l’Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord, sens perjudici
de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al càrrec
(desplaçaments, allotjament i manutenció en cas de desplaçament, etc.). S’estableix
però que l’alcalde i el regidor Coordinador de Govern no poden percebre
indemnitzacions per despeses de desplaçaments (incloses les d’alimentació) en un radi
no superior a 60 Km. De Vilafranca.

 C) S’atorga la següent subvenció mensual en favor dels Grups Municipals:
1.408,86 € per grup, més una quantitat addicional de 6,88 € per cada membre del grup,
quantitats que s’actualitzaran cada any d’acord amb les previsions pressupostàries que
s’aprovin. La subvenció no es pot destinar a pagar remuneracions del personal de la
corporació ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixs de caràcter
patrimonial, i aquestes subvencions han de ser objecte d’una comptabilitat específica
que s’ha de posar a disposició del Ple si així es requereix.

 3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler
d’edictes de l’Ajuntament
 
 Aquest acord s’ha pres amb 11 vots a favor (grup Socialista –amb l’absència
momentània de Joan Pareta i Josep Colomé- i ERC) i 1 abstenció (PP).
 
 El regidor del PP Josep Ramon fa palesa la seva abstenció, perquè no troba adequada la
fórmula final respecte del sou del regidor Coordinador de Govern, que podrà cobrar
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com a sou el que abans cobrava com a dietes. Li sembla correcte que les dietes fixes que
cobrava l’alcalde es puguin incloure en el sou.
 
 
 IV. ESTATUTS ORGANISMES AUTÒNOMS
 
 El text del dictamen és el següent:
 

 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca té creats quatre organismes autònoms de
caràcter administratiu, amb les denominacions de “Patronat Municipal d’Esports”,
“Patronat Municipal de Comerç i Turisme”, “Patronat del Teatre Cal Bolet” i
“Organisme Autònom Torras i Bages”.

 Atès que els estatuts d’aquests organismes han experimentat, al llarg dels
darrers anys, diverses modificacions puntuals.

 Atès que ha entrat en vigor la Llei estatal 57/2003, de 16 de desembre,
denominada de “medidas para la modernización del gobierno local”. Aquesta llei
modifica la Llei reguladora de les bases del règim local, i introdueix un nou art. 85 bis
que fa referència a la regulació dels organismes autònoms locals, a banda de remetre’s
a la regulació general que dels organismes autònoms contenen els articles 45 a 52 de
la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració general
de l’Estat. Entre altres novetats, destaquen les següents:
 

- Els organismes han d’estar adscrits a una regidoria o àrea de
l’Ajuntament.

- Ha d’existir en cada organisme un consell rector.
- La persona titular del màxim òrgan de direcció ha de ser titulada

universitària.
- Els organismes han d’estar sotmesos a controls específics sobre

l’evolució de les despeses de personal i de la gestió dels seus recursos humans, i
s’estableixen controls i sistemes s’autorització en diverses matèries com la
contractació administrativa.
Atès que s’imposa aprovar els nous estatuts complets dels quatre organismes

actualment existents dependents de l’Ajuntament de Vilafranca, els quals estatuts
parteixen de les previsions dels actuals, amb les modificacions derivades de la nova
normativa aprovada.

Per això, i vistos els informes i acords emesos en sentit favorable pels òrgans de
govern dels organismes afectats, s’ ACORDA:

1r. Aprovar els nous estatuts dels quatre organismes autònoms locals següents:
- Patronat Municipal de Comerç i Turisme.
- Patronat Municipal d’Esports.
- Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet
- Organisme Autònom Local “Torras i Bages”.
2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta

dies hàbils. Els nous estatuts s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’un
nou acord exprés, en el cas que no es produeixen al·legacions o reclamacions, i després
d’aprovats definitivament es publicaran en forma legal.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat dels regidor presents (14).
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Explica el dictamen en nom, de l’equip de govern municipal Ramon Xena, manifestant
que es tracta d’adequar a la legislació vigent els estatuts dels quatre organismes
autònoms del municipi. Ja es van debatre i aprovar els estatuts tant en Comissió
Informativa com en el si dels òrgans rectors dels organismes.

Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, perquè finalment s’ha incorporat al text la
proposta de garantir la representació de tots els grups municipals en els consells rectors
dels organismes. Demana que en el futur s’estudiï la inclusió d’aquesta mateixa garantia
en el Reglament Orgànic Municipal.

V. ADQUISICIÓ TERRENYS EQUIPAMENTS LES CLOTES

Es proposa al ple el dictamen següent:

Atès que el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) delimita un sistema
d’equipaments (clau 5) en sòl urbà a l’indret del Balcó les Clotes, una part del qual ja
ha estat adquirit per l’Ajuntament.

Atès que resta pendent l’adquisició per part de l’Ajuntament, d’acord amb el
Pla d’ordenació, de dues finques corresponents a aquesta zona d’equipaments:

a) Una finca de superfície registral 2.121 m2, propietat de M. Teresa i M. Rosa
Fabré Bel (propietat nua) i de Teresa Bel Estellé (usufructuària), amb front al carrer
Ferran núm. 78 (finca registral núm. 4.532 i referència cadastral 0684002CF9708S).

b) Una finca de superfície registral 1.532 m2, propietat de Concepción, Fèlix i
Margarita Giralt Tutusaus, amb front al carrer Progrés  núm. 72 (finca registral núm.
5.528 i referència cadastral 0684003CF9708S-0001/RF).

Atès que l’adquisició d’aquestes finques s’ha de portar a terme mitjançant una
actuació aïllada de naturalesa expropiatòria, i que la propietat ja ha fet l’advertiment
corresponent de la seva voluntat d’iniciar l’expedient d’apreuament, d’acord amb
l’article 108 de la Llei 2/2002, d’urbanisme.

Atès que les parts han arribat a un acord tendent a l’adquisició de les dues
finques esmentades per títol d’expropiació, tot havent-se pogut determinar
l’apreuament de mutu acord.

Atès que l’apreuament fixat es considera adient tenint en compte els informes
valorarius incorporats a l’expedient i els criteris sobre valoracions del sòl previstos en
la legislació vigent, s’

ACORDA:
1. Procedir a l’adquisició, per expropiació forçosa, de les dues finques

qualificades pel POUM com a sistema d’equipaments (clau 5) que s’han esmentat.
L’adquisició expropiatòria es formalitzarà mitjançant escriptura pública dins del
primer trimestre de 2005.v

2. L’apreuament  corresponent a la finca de M. Teresa Fabré, M. Rosa Fabré i
Teresa Bel (aquesta darrera usufructuària) s’estableix en 559.072 €, amb inclusió del
5% de premi d’afecció. Es satisfarà immediatament, a compte, la quantitat de 96.165 €,
tot abonant-se la quantitat restant (462.907 € més l’interès corresponent d’acord amb
el tipus d’interès legal del diner) en el moment d’atorgar-se l’escriptura pública.

3. L’apreuament  corresponent a la finca de Concepción, Fèlix i Margarita
Giralt Tutusaus s’estableix en 440.928 €, amb inclusió del 5% de premi d’afecció. Es
satisfarà immediatament, a compte, la quantitat de 75.835 €, tot abonant-se la quantitat
de 304.843 €  (més l’interès corresponent d’acord amb el tipus d’interès legal del
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diner) en el moment d’atorgar-se l’escriptura pública. La resta (60.250 €) no serà
satisfeta, i se substituirà per l’entrega en el futur de terrenys suficients de sòl industrial
per edificar 250 m2 de sostre en l’àmbit del PAU núm. 2 (Pous d’en Rosell) del Pla.

4. S’aproven les minutes de conveni o acord sobre expropiació forçosa de les
finques incorporades a l’expedient, tot facultant l’alcalde per a signar-les en nom de
l’Ajuntament.

5. Es faculta igualment l’alcalde per a signar els documents públics i privats
necessaris per a l’execució d’aquest acord i dels conveni aprovats, i s’adopta
formalment el compromís de consignar, en el presupost municipal de 2005, els crèdits
necessaris per a fer front als pagaments que han de tenir lloc arran de les escriptures
públiques que s’han d’atorgar dins del primer trimestre de 2005, moment en el qual
tindrà lloc l’entrega del domini i de la possessió a l’Ajuntament.

Aquest dictamen ha estat aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC) i 1
abstenció (PP).

El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que es tracta d’expropiar uns terrenys
que donen a una de les  façanes de Vilafranca, qualificats ja com equipaments des de
1996.

Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, perquè entén que el preu és molt alt.
Certament existeixen informes que poden avalar la correcció del preu, el qual potser si
s’acudís al Jurat d’Expropiació acabaria essent més elevat, però si l’equip de govern
hagués començar els tràmits fa anys segurament el preu hagués estat molt inferior. En
qualsevol cas, sembla una alta inversió per a construir finalment un aparcament.

VI. ORDENANÇA ESTABLIMENTS PÚBLICA CONCURRÈNCIA

El text del dictamen és el següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2004, va
aprovar inicialment una nova Ordenança municipal reguladora dels establiments de
pública concurrència de Vilafranca del Penedès.

Atès que sotmès l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació
pública durant trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes en el BOP, DOGC,
diari “La Vanguardia” i altres mitjans de comunicació, s’han presentat quatre
al·legacions, per part de Ramon Caba Robletto, Delfí López Llinàs (en nom de la
societat Engind, S.L.), la Candidatura d’Unitat Popular i el grup municipal de
Convergència i Unió.

Atès que sobre aquestes al·legacions, s’ha d’esmentar el següent:
a) Respecte de l’al·legació de la CUP, afirma que l’Ordenança no fa cap

referència a l’obligatorietat de retolació dels establiments en català, tal com s’havia
aprovat en una moció en el ple del mes de gener de 2004. Tanmateix, s’ha de dir que
l’article 30.6 de l’Ordenança aprovada inicialment ja estableix, d’acord amb la Llei de
política lingüística, que la senyalització, els rètols i els cartells informatius de tots els
establiments subjectes a l’Ordenança han d’estar redactats, almenys, en català, i que la
clientela ha de poder ser atesa tant en català com en castellà; l’incompliment d’aquests
deures se sanciona, d’acord amb l’article 72 de l’Ordenança i amb la Llei de política
lingüística, amb una multa de fins a 1.800 €. Per tant, l’al·legació ha de ser
desestimada, perquè allò que proposa ja es troba reflectit en el text de l’Ordenança.
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b) Quant a les al·legacions de Ramon Caba i Delfí López, fan referència
parcialment al mateix assumpte. L’article 18 de l’Ordenança exigeix per als locals de
classe C que l’aïllament acústic es faci tenint en compte que el nivell sonor previst no
se suposa mai inferior, a efectes de comprovació, a 100 dB(A); d’altra banda, l’article
15 obliga a alguns locals de classe B en contigüitat amb l’ús d’habitatge a equiparar-se
a les condicions d’aïllament dels locals de classe C. Ramon Caba proposa reduir el
nivell sonor previst, en general, de 100 a 80 dB(A), mentre que Delfí López defensa la
reducció a 90 dB(A) pel que fa exclusivament als locals de classe B.

Es considera convenient desestimar l’al·legació formulada per Ramon Caba en
el sentit indicat, ja que l’estimació d’un nivell sonor a efectes de comprovació de
l’aïllament de 100 dB(A) per als locals de classe C ja estava prevista en l’Ordenança
municipal de 16 d’abril de 2002, i és del tot raonable tenint en compte el grau potencial
de molèstia inherent als locals de classe C. En canvi, s’estima adient acceptar el
suggeriment de Delfí López, ja que estimar un nivell sonor de 90 dB(A) quant als locals
de classe B garanteix un nivell d’aïllament acústic suficient, mentre que mantenir els
100 dB(A) portaria a la necessitat d’implementar mesures d’aïllament probablement
desproporcionades.

Finalment, i malgrat que es tracta d’una qüestió purament formal, s’ha de
desestimar també l’al·legació de Ramon Caba relativa a l’article 5 de l’Ordenança, el
qual cita la legislació general sobre intervenció integral de l’Administració ambiental
aplicable, ja que el Reglament de desplegament de la Llei és el Decret 136/1999, de 18
de maig, citat correctament en l’Ordenança, i això encara que aquest Decret hagi estat
parcialment modificat per un Decret posterior.

c) En relació amb les al·legacions del grup municipal de CiU, plantegen un total
de nou esmenes puntuals al text de l’Ordenança, les quals s’analitzen sintèticament a
continuació:

1) La primera esmena es refereix a l’art. 9.2. a), relatiu  a les llicències
temporals per a portar a terme activitats, i defensa que no s’exigeixi l’aportació d’un
certificat tècnic visat que acrediti l’absència de risc per a persones o béns.

L’esmena només pot estimar-se, per motius de legalitat, parcialment, perquè
l’article 5.1 de la Llei del Parlament 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de
l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics admet que els
ajuntaments atorguin autoritzacions provisionals d’obertura, matisant que “sempre que
això no signifiqui un risc per a la seguretat de les persones, la qual cosa s’ha de fer
constar en l’expedient mitjançant certificació d’un tècnic competent”. Aquesta previsió
legal s’ha d’entendre també aplicable a les llicències temporals.

Cal ponderar que el text de l’Ordenança no restringeix la possibilitat de les
entitats de fer festes al carrer, balls, etc. Efectivament, el precepte regula la concessió
d’una llicència temporal no necessàriament a la via pública, sinó a l’interior d’un
local, i és lògic pensar que entre altres requisits l’autorització temporal requereix que
un tècnic competent certifiqui l’absència de risc per a la seguretat, ja que aquest és un
valor prioritari que s’ha de respectar. Tanmateix, pot acceptar-se la no exigència de
certificat si l’activitat té lloc a l’aire lliure i no existeixen instal·lacions que puguin
comportar un risc per a la seguretat.

2) La segona esmena afecta l’art. 9.2 d), relatiu també a les llicències
temporals, i demana que es deixi sense efecte la prohibició d’autoritzar més de sis dies
a l’any d’activitat en un mateix local.

Malgrat que cal entendre que si un local es pot dedicar a activitats previstes en
l’Ordenança ja se sol·licitarà la llicència definitiva que correspongui, pot acceptar-se
l’esmena o al·legació i suprimir-se la prohibició expressa de més de sis dies a l’any, pel
fet que la necessària mesura i prudència respecte de les llicències temporals ja es pot
exercitar mitjançant l’activitat administrativa habitual de concessió o denegació.
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3) La tercera al·legació o esmena defensa la supressió de l’expressió “o
ampolles” de l’art. 9.2 f), quan prohibeix que en actes a l’aire lliure amb servei de bar
s’utilizin gots o ampolles de vidre.

S’accepta l’esmena parcialment, tot especificant que les ampolles de vidre no
poden quedar a l’abast del públic o dels consumidors, mentre que els gots emprats no
poden ser mai de vidre.

4) La quarta al·legació de CiU demana la supressió del mot
“predominantment” de l’art. 12.3, el qual prohibeix instal·lar nous locals de classe A
(de joc) a menys de 100 metres d’altres locals de classe A, si es tracta de zones d’ús
predominantment residencial.

S’accepta l’esmena, suprimint-se la paraula “predominantment”, la qual cosa
comporta mantenir la prohibició quan la zona sigui d’ús residencial.

5) Les esmenes cinquena i sisena fan referència, diuen, a l’art. 18.3 (en realitat,
es refereixen a l’art. 17.3) de l’Ordenança, el qual prohibeix la nova instal·lació
d’establiments de classe C (bars musicals, sales de ball, discoteques, etc.) a una
distància inferior a 100 metres dels establiments sanitaris o sociosanitaris
d’internament, i respecte d’altres establiments de classe C, en aquest darrer cas només
si es tracta d’una zona predominantment residencial. L’esmena demana la supressió
del mot “predominantment”, i que la distància es fixi en 250 metres.

Al respecte, s’accepta la supressió de l’expressió “predominantment”. Quant a
la distància, s’accepta prohibir la instal·lació a una distància inferior no a 250 metres
(ja que s’estima excessiva), sinó a 150 metres, exclusivament en relació amb els
establiments sanitaris o sociosanitaris d’internament.

6) L’esmena setena té relació amb l’art. 24, i demana la supressió de l’admissió,
en casos excepcionals en què s’acrediti clarament una insonorització adequada, de la
contigüitat amb l’habitatge d’establiments d’exhibició com cinemes i teatre.

S’estima convenient acceptar aquesta supressió, evitant d’aquesta manera
potencials molèsties per al veïnat.

7) L’esmena vuitena fa referència a l’art. 26.1 de l’Ordenança, que prohibeix
instal·lar establiments on s’exerceix la prostitució en contigüitat amb l’habitatge i a
menys  de 150 metres d’equipaments com centres docents, locals de lleure per a menors
d’edat, hospitals, clíniques, residències assistides, tanatoris i sales de vetlla, locals de
culte i edificis institucionals i seus judicials. Es demana incrementar la distància fins a
250 metres.

S’accepta parcialment l’esmena en relació amb els centres docents i els locals
de lleure per a menors, en tant que ambdós tipus d’equipaments es destinen
específicament a persones menors d’edat. En canvi, respecte dels altres equipaments
descrits la distància de 150 metres inicialment aprovada es considera raonable, i
acceptar-ne una de més àmplia podria gairebé impossibilitar la instal·lacio
d’establiments en el nucli urbà.

8) L’esmena novena i darrera fa referència als establiments de
telecomunicacions denominats “locutoris”, i demana que les multes per incompliment
de la seva regulació siguin de 601,01 a 6010,12 €, i no de fins a 1500 € com es va
aprovar.

Es considera viable i adient estimar aquesta esmena, en correlació amb les
previsions de l’Ordenança sobre les infraccions greus, per bé que a més s’arrodonirà
la quantia de les diferents sancions previstes en l’Ordenança.

Per tot això, s’ACORDA:
1. Desestimar les al·legacions presentades per la CUP i per Ramon Caba,

estimar la presentada per Delfí López (Engind, S.L.), i estimar i desestimar totalment o
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parcialment les diferents al·legacions del grup de Convergència i Unió per les raons
que s’han exposat.

2. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora dels establiments
de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, que consta de setanta-set articles,
dues disposicions addicionals, nou disposicions transitòries, una disposició derogatòria
i una disposició final, en els termes resultants del text inorporat a l’expedient.

3. Es trametrà una còpia de l’Ordenança a la Delegació del Govern a
Catalunya i al Departament de Governació i Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya, es publicarà íntegrament en el BOP i per referència en el DOGC.
L’Ordenança entra en vigor als 15 dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
província.

4. Notificar aquest acord a la CUP, al grup de CiU, a Ramon Caba Robletto i a
Engind, S.L.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat dels membres presents (14).

Joan Pareta es remet a la motivació del dictamen, i destaca que s’han recollit la major
part de les al·legacions presentades, per assolir el consens.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable, ja que l’Ordenança fa passos endavant en
diverses matèries, com el control del soroll, l’aïllament acústic, l’establiment de
distàncies de protecció per evitar molèsties al veïnat, etc.

VII. ORDENANÇA OBRES A LA VIA PÚBLICA

Se sotmet al ple el dictamen següent:

Atès que l’Ajuntament ha de vetllar pel correcte ús i conservació de les vies
públiques del municipi.

Atès que, en aquest sentit, és necessari regular les actuacions de les empreses
operadores o explotadores de serveis de subministrament (electricitat, gas, aigua,
telefonia i telecomunicacions en general), en la mesura que tenen incidència a la via
pública.

Atès que cal garantir que les actuacions i les obres de les empreses operadores
es facin de forma coordinada per evitar disfuncions, que les rases i canalitzacions es
portin a terme en condicions de seguretat, de celeritat i de qualitat, que s’evitin en la
mesura del possible les molèsties a la ciutadania i que la reposició tingui lloc
efectivament en els termes de qualitat exigibles.

Vist el projecte d’Ordenança elaborat pels serveis municipals, s’ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la qualitat, l’ordre

i la imatge de les obres d’empreses operadores de serveis amb incidència en l’àmbit de
la via pública, que consta de trenta articles, una disposició addicional, una disposició
transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual
podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria
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en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu
text complet en el Butlletí Oficial de la província.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat dels membres presents (14).

Explica l’Ordenança la regidora Anna Girona. Es tracta de regular totes les obres que
les empreses de serveis porten a terme a la via pública (assumptes de planificació,
qualitat de les obres, senyalització de rases, reposicions a l’estat inicial de la via
pública, inspecció, etc.).

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de l’Ordenança, reservant-se però el dret a fer-ne
una relectura i  a presentar al·legacions si cal en la fase d’informació pública. La
regulació de les actuacions a la via pública és necessària, si bé després caldrà que
l’Ordenança s’acompleixi efectivament.

VIII. MOCIÓ SOBRE L’ÚS DE LA FUSTA

Es dóna lectura a la següent moció dels grups d’ERC i Socialista:

Atès que per tal de contribuir al desenvolupament sostenible s’ha de reduir
l’impacte ambiental de la ciutat sobre el planeta.

Atès que un dels objectius a complir és el de contribuir a la protecció dels boscos
del planeta i promoure l’ús de productes forestals certificats ambientalment.

Atès que les autoritats locals tenen una responsabilitat evident en la introducció de
sistemes i productes més respectuosos amb el medi ambient i, en concret, amb els derivats
de la fusta que es consumeixen com a material d’oficina, paper, mobiliari urbà,
contractacions d’obres i jardins, serveis funeraris, etc.

Atès que una forma de lluitar contra la tala il.legal i destructiva dels boscos
primaris del planeta és realitzant adquisicions públiques amb criteris ecològics.

Pe tot això es proposa que aquest ple municipal acordi el següent:
1.  Promoure l’ús de fusta, o derivats, que no procedeixi de l’explotació il.legal de

boscos, la tala clandestina o de processos de producció contaminant, a través de la
compra de productes forestals amb una clara certificació de procedència i que ofereixin
les degudes garanties de protecció del medi i el compliment de les normes internacionals
de treball i drets humans.

2. Promoure l’adquisició de fusta o derivats amb la certificació FSC (Forest
Stewardship Council) o d’altres similars.

3.  Desenvolupar els criteris tècnics necessaris i incorporar-los als Plecs de
Condicions Tècniques dels contractes municipals d’obres i subministraments.

4.  Promoure l’ús de les matèries primeres provinents de processos de
reciclatge, com és el cas del paper.

5.  Fer arribar aquest acord a Greenpeace, al Parlament de Catalunya i als
Grups Parlamentaris”.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Defensa la moció el regidor d’ERC Joan Recasens, que fa referència a les amenaces que
pesen sobre els boscos primaris. Molts d’ells van desapareixent i s’extingeixen espècies
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vegetals i animals. Es tracta d’un problema d’escala mundial, però des de Vilafranca
podem aportar el nostre granet de sorra mitjançant les mesures que la moció anuncia.

Josep Ramon (PP) intervé per manifestar el seu acord amb la moció.

IX. MOCIÓ SOBRE CATALUNYA LLIURE

Quant a la moció presentada per la CUP, donant suport a la campanya Free Catalonia –
Catalunya Lliure, l’alcalde anuncia que queda sobre la taula fins a un proper ple, tenint
en compte l’absència del regidor de la CUP que l’havia de defensar.

X. MOCIÓ SOBRE APLICACIÓ LLEI DE MILLORA DE BARRIS

Es dóna lectura a la moció següent presentada pel grup del PP:

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 2/2004 , de 4 de juny, de
millora  de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial,
encaminada a una intervenció  integral dirigida tant a la rehabilitació  física  com a la
sostenibilitat ambiental, el benestar social  i la dinamització econòmica de determinats
barris i àrees urbanes de Catalunya que avui requereixen una atenció especial  de
l’Administració  pública.

Atès que en citada Llei 2/2004 , de 4 juny,  es crea un fons de foment del
programa de barris i àrees urbanes d’atenció  especial  com l’instrument per a la
contribució financera  de la Generalitat  als projectes d’intervenció integral  presentats
per llurs municipis

Atès que  l'art. 6 de la Llei 2/2004, de 4 de juny és dona prioritat per a rebre
finançament del Fons a les actuacions que s’apliquin sobre àrees
velles i nuclis antics, polígons d’habitatges  i les àrees d’urbanització marginal  i àrees
que tenen una alta presència  d’unitats d’habitatges que no compleixen les condicions
mínimes d’habitabilitat exigibles, d’acord amb la normativa vigent.

Atès  que a  la nostra Vila  hi ha  àrees urbanes  que es poden acollir a alguna
de les situacions previstes en l'art. 5 de l'esmentada  Llei 2/2004 , i fins i tot tindre
prioritat   per rebre finançament del Fons   de Foment del Programa de Barris i Àrees
Urbanes d’Atenció  Especial, com seria l’àrea afectada pel PERI.

S’acorda el següent:
1.-  Instar l’Equip de Govern, perquè prepari projectes d'intervenció integral  en

les àrees del PERI, i en altres que valori que podrien acollir-se als beneficis de  la Llei
2/2004, de 4 juny, així com del reglament que la desenvoluparà, i rebre el finançament
del Fons de Foment del Programa de Barris i Àrees Urbanes d’ Atenció Especial”.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Josep Ramon (PP) defensa la necessitat d’acollir-se als beneficis de la nova Llei del
Parlament, tot i que manqui encara el seu desplegament reglamentari. Caldria treballar
per obtenir fons tendents a rehabilitar l’àmbit del PERI del nucli antic, i en aquest  sentit
cal elaborar ja projectes i propostes. També hi podrien haver altres indrets o àmbits
d’intervenció (instal·lació d’ascensors en edificis de l’Espirall, etc.).
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Josep Colomé (grup Socialista) dóna suport a la moció, i afirma que l’equip de govern
ja ha establert contactes en aquesta línia amb la Generalitat i està treballant sobre
l’assumpte. Vilafranca no té afortunadament cap barri degradat segons la llei, però sí
segurament àrees d’atenció especial com la del PERI del nucli antic.

XI. MOCIÓ SOBRE COMUNICACIONS I INDIOSINCRÀCIA DE LA
COMARCA, PRESENTADA PER CIU

El portaveu del PP Josep Ramon demana que la moció quedi sobre la taula, tal com s’ha
fet amb la de la CUP i tenint en compte l’absència dels regidors de CiU.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que almenys s’ha de tractar la qüestió (encara que no es
voti), tenint en compte que s’ha presentat també una esmena a la totalitat. Esteve
manifesta que CiU (absenta voluntàriament del ple) ha exposat la seva moció des d’una
perspectiva mediàtica (mitjans de comunicació), i cal que quedi clara quina és la postura
de CiU, de l’equip de govern i la de tots els grups municipals.

Es dóna lectura per tant a la següent moció presentada pel grup de CiU:

Que Vilafranca es troba en una situació de privilegi des del punt de vista
territorial, és una realitat. Vilafranca és a prop de Barcelona i també ho és de
Tarragona. És troba en una zona de pas per als viatgers del sud que volen connectar
amb Europa i per als del nord que es dirigeixen cap al País Valencià, cap al sud, centre
o nord de la Península, així com cap al Magrib. A més, té accessos a les
infraestructures més importants que hi ha actualment a la comarca (les autopistes AP-2
i AP-7, les carreteres N-340 i C-15, el servei ferroviari de rodalies – i no ho entenem
igual en el cas del TGV).

Aquesta situació de privilegi també comporta, però, alguns problemes. La
manca de vies gratuïtes per al transport d’alta capacitat, d’una banda, i la forta
pressió urbanística de Barcelona i rodalies, de l’altra, fan que, des de fora, es vegi amb
bons ulls que es construeixin noves carreteres i nous polígons logístics o industrials, i
que la densitat de la població augmenti, construint edificacions cada cop més altes,
amb habitatges més reduïts i a preus més baixos que els de l’àrea metropolitana, que
fan que Vilafranca sigui molt atractiva per a les persones que no poden pagar preus
tant alts com els que s’exigeixen a Barcelona i al seu voltant.

Creiem que ara Vilafranca ha de decidir quin model vol:
1. Un model centralista, radial, dirigit des de Barcelona, que deixa de banda les

comarques en benefici de la capital; un model que vol estendre la
metropolinització de Barcelona tan enllà com li sigui possible; un model que
pretén que Barcelona decideixi què s’ha de fer al seu voltant, basat-se en la
seva centralitat.

2. O bé un model en xarxa, interconnectat, que beneficiï les poblacions no tan
grans, com ara la nostra, i que connecti Vilafranca amb les poblacions veïnes,
com Vilanova, Igualada, El Vendrell, etc.; un model que aprofiti els avantatges
de què disposen Vilanova, Tarragona, Reus i d’altres (universitats, hospitals,
comerç, ports, aeroport, serveis, en definitiva) i que seria molt més profitós si, a
més, disposéssim d’una connexió ferroviària adequada; un model que preserva
la identitat de cada zona, en el nostre cas: el Penedès.
Des d’Espanya, sempre s’ha apostat per un model centralista amb Madrid com

a referència i centre de tot (tant en relació a les infraestructures viàries amb el típic
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sistema radial espanyol, com en el centralisme administratiu, etc.) Per tant, no hem de
caure en l’error que a Catalunya es faci el mateix.

L’objectiu no ha de ser una gran Barcelona que vagi fagocitant tots els pobles
que pugui, oblidant-se de la seva idiosincràsia i fent-los perdre la seva identitat. Som
conscients que la comarca rep la gran pressió d’una Barcelona que voldria fer un
Penedès a la seva mida, on irremeiablement acabaríem sent comarca-dormitori.
Malgrat això, no ens hem de resignar a que ens passi com a comarques veïnes i creiem
que molta de la gent que està venint, ho fa precisament per fugir d’aquesta
despersonalització. Per aquest motius, ens hem de posicionar clarament:

1. Per protegir la nostra Vila fora dels aspectes negatius de la regió
metropolitana de Barcelona.

2. Per afavorir que les zones que són fora d’aquesta regió metropolitana
puguin establir relacions entre elles sense passar per la capital, amb
les infraestructures adequades.

3. Per impedir que es planifiquin vies de comunicació que malmetin la
comarca (quart cinturó), quan hi ha possibilitats de desdoblar vies que
donarien solució als problemes.

4. Per obrir d’una vegada per totes la Vila cap al Sud (Tarragona,
Reus...), adequant el servei ferroviari al nivell de l’època en què vivim.

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple
Municipal ACORDI:

1. Declarar Vilafranca, vila autònoma de la regió metropolitana de Barcelona.
2. En especial, manifestar l’oposició d’aquest Consistori a qualsevol projecte de

construcció de l’anomenat “quart cinturó” que passi per crear una nova via a
la zona interior de la comarca de l’Alt Penedès, quan, desdoblant-los, es poden
aprofitar els vials ja existents.

3. Defensar un model d’interconnexió en xarxa de les poblacions de Catalunya,
millorant les infraestructures actuals i, en la mesura del que sigui possible,
evitant que se’n creïn de noves que malmetin el territori.

4. Insistir al govern de l’Estat perquè millori urgentment el servei de rodalies de la
línia C-4, ampliant-ne el servei i, insistint a la vegada, que promogui la
circulació de trens de rodalies entre Vilafranca i Tarragona – Reus sense
necessitat de transbord.

5. Insistir al govern de Catalunya que endegui els projectes necessaris per a una
línia de ferrocarril entre Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa durant
l’actual legislatura i que acceleri l’acabament del tram pendent de millora de la
carretera C-15.

6. Negociar amb les empreses del transport de viatgers per carretera que millorin
el servei per interconnectar Vilafranca amb poblacions de la resta de la
comarca i poblacions d’altres comarques catalanes.

7. Fer arribar aquest acord al govern de l’Estat espanyol, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de
Barcelona i a l’Ajuntament de Barcelona.

Tot seguit, es llegeix l’esmena a la totalitat de la moció presentada pels grups Socialista
i d’ERC, amb el redactat següent:

Atès que en el Ple de setembre de 1987 l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar
una moció amb l’objectiu de defensar la unitat territorial del Penedès, el Baix Penedès
i Garraf d’acord a les seves característiques comunes des dels punts de vista històric,
geogràfic, cultural i econòmico-social.  El grup municipal de Convergència i Unió va
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votar en contra amb l’abstenció d’un regidor del grup que va marxar del saló de plens
per no participar en la votació.

Atès que en el Ple de juliol del 1993 l’Ajuntament de Vilafranca ja es va
pronunciar en el següent sentit:  “Volem que Vilafranca, estretament lligada amb el
Penedès, mantingui la seva pròpia identitat i tingui un pes específic a Catalunya.
Aquesta és una idea molt arrelada en el conjunt dels vilafranquins i dels penedesencs,
que combina el manteniment de la pròpia personalitat cultural, econòmica, etc.”

Atès que el Pla Territorial General de Catalunya, PTG, aprovat pel govern de
Convergència i Unió de la Generalitat va situar a l’Alt Penedès en la zona
metropolitana de Barcelona.

Atès que el PTG de l’anterior govern de la Generalitat no respectava la identitat
del conjunt del Penedès ja que va situar l’Alt Penedès i el Garraf en la zona
metropolitana de Barcelona i el Baix Penedès en la de Tarragona.  Des de Vilafranca
creiem que, tot i mantenir les tres comarques la seva pròpia identitat, no es pot oblidar
de cop la realitat penedesenca, fent que es planifiqui des de dos àmbits separats que no
tenen res a veure amb el Penedès.

Atès que el Pla de Carreteres desenvolupat per l’anterior govern de
Convergència i Unió contemplava la construcció de l’anomenat Quart Cinturó com a
via de vertebració de la segona corona de ciutats de la Regió Metropolitana.

Atès que el Pla Territorial Metropolità plantejat per l’anterior govern de la
Generalitat defensava el pas del “quart cinturó” per l’Alt Penedès.

Atès que sense voluntat de condicionar les decisions del Parlament i de la
Generalitat quant a la futura organització territorial de Catalunya volem aconseguir
que el pas pel Penedès de les infrastructures de comunicació s’efectuï sempre sense
alteració qualitativa dels paràmetres mediambientals que caracteritzen els nostres
territoris, al mateix temps que contribueixen al seu desenvolupament econòmic i social.

Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi:
1. Declarar Vilafranca, vila oberta, activa amb la realitat del nostre país i disposada

a contribuir, des de la seva identitat i amb la resta del Penedès, a la construcció
d’una nova divisió territorial a Catalunya que sumi tots els municipis del Penedès
(Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf).

2. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat que compleixi el compromís que
ja ha expressat  en el sentit que l’anomenat “quart cinturó” no afecti a la comarca
de l’Alt Penedès.

3. Reafirmar els acords aprovats anteriorment pel Ple de l’Ajuntament de Vilafranca
que defensaven la unitat territorial del Penedès.

4. Fer arribar aquest acord al govern de l’Estat espanyol, al govern de la Generalitat
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona i als
Consells Comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

Defensa l’esmena el portaveu d’ERC Ramon Xena, que recorda que des de 1987, quan
ERC va entrar a l’Ajuntament, el seu partit sempre ha defensat la unitat territorial del
gran Penedès, aportant fins i tot un document propi en aquest sentit. Ara s’està discutint
l’organització territorial de Catalunya i és bo parlar-ne, tot recordant que va ser CiU qui
va separar l’any 1988 el Penedès. Cal tenir present que el Pla Territorial General,
auspiciat per CiU, va situar l’Alt Penedès en la Regió Metroplitana. S’haurà de veure
què aprova la Generalitat, però hem de defensar la nostra postura a favor de la unió del
gran Penedès.
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Francisco Romero (grup Socialista) defensa la necessitat de debatre la moció de CiU
atesa la importància de l’assumpte i la seva forma de presentació. Romero critica la
manera d’actuar de CiU, ja que en aquest ple després d’escoltar la intervenció de la
CUP han abandonat el saló de sessions, sense examinar ni tan sols els plànols ni
demanar cap explicació. Afirma que es tracta d’una oposició (la de CiU) mediàtica i
virtual, ja que no treballa, ni acudeix a l’Ajuntament ni li preocupen els problemes dels
ciutadans, sinó que només vol sortir a la premsa.

Francisco Romero recorda l’assumpte de les hipotètiques irregularitats en matèria de
compres, en el qual CiU va afanyar-se sobtadament i sense demanar informació prèvia a
sortir a la premsa parlant de prevaricació i anunciant un ple extraordinari que no s’ha
demanat mai. Pere Regull disposa de la informació del pressupost a través de la intranet
instal·lada al seu despatx, però la realitat és que no es persona mai a l’Ajuntament quan
correspon, i esquiva deliberadament qualsevol contacte amb l’alcalde, per bé que no
renuncia a la percepció de les quantitats assignades. Quant a la moció, Romero critica el
fons i la forma, i diu que CiU ha presentat una moció sense nord i sense cap consulta
prèvia.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que, com que no es pot conèixer el parer de CiU sobre
l’esmena a la totalitat presentada, la moció queda sobre la taula i no serà votada, per bé
que és positiu que hagin quedat clares les postures dels grups municipals. Quant a
l’assumpte del ple extraordinari que CiU volia que se celebrés per la qüestió dels
procediments de compres de l’Ajuntament, el coneix  per la roda de premsa que es va
convocar, però a l’Ajuntament no s’ha rebut cap mena d’escrit o de trucada demanant la
celebració d’un ple extraordinari.

Marcel Esteve també destaca que l’esmena dels grups Socialista i d’ERC recull la
postura de l’equip de govern, en el sentit d’exigir que el Govern de la Generalitat
compleixi el seu compromís de que el quart cinturó no afecti la comarca de l’Alt
Penedès.

XII. MOCIÓ SOBRE EL PENEDÈS

Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista i d’ERC:

Atès que en el Ple del setembre de l’any 1987 en el context de la discussió de la
Llei d’Organització Comarcal el Ple va aprovar una moció en què es defensava la
creació d’una comarca del Penedès que englobés les comarques de l’Alt Penedès, Baix
Penedès i Garraf.

Atès que en el Ple del mes de Juliol de l’any 1993 es va aprovar una al·legació
al Pla Territorial General de Catalunya PTG que defensava la unitat de les comarques
que integren el gran Penedès i l’especificitat del nostre territori destacant que el
projecte de PTG:  no respectava ni la identitat ni la realitat econòmica del conjunt del
Penedès; no concretava la distribució d’infrastructures territorials bàsiques;  no oferia
cap mecanisme ni instrument que fes possible el reequilibri territorial en la distribució
de la població en el territori; no establia un estudi econòmic financer propi sinó que
tan sols recollia les inversions de la Generalitat; i finalment, no tenia en compte el
municipi ni la comarca.  Hem de recordar que aquest Pla definit i aprovat pel Govern
de la Generalitat va incloure a l’Alt Penedès en el que seria la regió metropolitana
centralitzada vers Barcelona.
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Atès que des de Vilafranca es va impulsar un debat sobre el model territorial
amb la participació de tots els agents socials i econòmics de la comarca.  Fruit
d’aquest debat va néixer el Pla Estratègic de l’Alt Penedès que ha estat actualitzat
diverses vegades.

Atès que en les conclusions del segon Pla Estratègic de l’Alt Penedès es recullen
mesures per preservar la identitat tot impulsant el dinamisme econòmic i social de la
comarca i demana a les administracions d’ordre superior com la Generalitat de
Catalunya que defineixin un Pla General d’Infrastructures per la comarca o un pla
d’usos del sòl al Penedès entre d’altres qüestions.

Atesa la necessitat de planificar el nostre territori com una entitat amb identitat
pròpia respecte a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Vilafranca va participar a la
Declaració del grup de ciutats mitjanes de la segona corona metropolitana de
Barcelona signada al mes d’octubre del 2003.

Atès que més enllà de les institucions, els diferents agents socials i econòmics de
les comarques que integren el Penedès es manifesten en aquest sentit de defensa de la
unitat dels nostres territoris.

Atès que la voluntat dels municipis i consells comarcals en la Declaració de
Sant Martí, recentment signada, és de treballar plegats.

S’acorda:
1. Insistir en la unitat de les comarques del Penedès dins de la nova divisió

territorial.
2. Defensar que la nova planificació territorial reconegui la realitat específica de

la del Penedès (integrada fonamentalment per l’Alt Penedès, el Baix Penedès i
el Garraf).

3. Fer arribar aquest acord al govern de l’Estat espanyol, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a la Diputació de
Barcelona”.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat dels presents (14).

Ramon Xena (ERC) es remet a allò ja expressat en el punt anterior de l’ordre del dia.
Des de 1987 ve defensant que les tres comarques del gran Penedès es mantinguin
unides, ja que tenen entre elles vincles de tota mena que les relacionen estretament. Ara
que es discuteix la divisió territorial de Catalunya cal posar aquesta qüestió damunt la
taula.

Francisco Romero (grup Socialista) destaca que l’equip de govern es pren seriosament
el debat territorial,  participa en tots els debats i fòrums i lidera iniciatives com els
estudis sobre els espais no urbanitzables. Le comarques del Penedès tenen uns vincles i
una unitat que s’ha de tenir en compte.

Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’aposta pel gran Penedès. Les tres comarques
han d’unir-se i col·laborar en molts aspectes (turístic, comunicacions, serveis, etc).

L’alcalde Marcel Esteve posa en relleu la gran importància de la moció, la qual té el
mateix esperit que l’aprovada l’any 1987. Les tres comarques, situades entre les àrees
de Barcelona i Tarragona, tenen uns lligams evidents, i cal intentar que amb la nova
divisió territorial no quedin adscrites a Vegueries diferents.



24

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, no es produeixen intervencions.

De tota manera, pren la paraula l’alcalde Marcel Esteve per dir que avui és un dia trist
per a la democràcia a Vilafranca, tot fent referència a l’abandó de la sessió per part del
regidor de la CUP (tenia una postura preconcebuda, segurament i a parer seu per una
deficient informació rebuda) i per part també dels regidors i regidores de CiU, grup que
ha pres una postura equivocada i inoportuna. Lamenta que l’equip de govern no hagi
pogut explicar i debatre la seva posició sobre la base de muntatge i de manteniment (a la
qual és contrari, tot reiterant-ho); demà mateix oferirà una informació detallada sobre
l’assumpte, i es mostra disposat a donar totes les explicacions que calguin i a debatre
amb tots els grups municipals.

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


