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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de març de 2006 
Horari: de 21,43 a 23,30 hores.  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT:  Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu 
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano  
- Joan Pareta i Papiol 
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta 
 
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 
 
Acta de la sessió anterior 
 
Se sotmet al ple l’acta de la sessió ordinària de 21 de febrer de 2006. 
 
Fernando García (CiU) demana que es transcrigui literalment el prec que ell va fer per escrit 
sobre petició de dades relatives a denúncies realitzades per comportaments incívics. Aureli Ruíz 
(CiU), quant a la moció del seu grup sobre llars d’infants, demana que en el text de la moció es 
reculli l’esmena in voce formulada en el sentit que es demani a la Generalitat la modificació dels 
barems d’admissió. 
 
S’accepten les dues correccions, i amb aquestes incorporades l’acta s’aprova per assentiment. 
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I. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 17 de gener de 2006, va aprovar 
inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca 
del Penedès, la qual fa referència a la correcció d’errades gràfiques i a disfuncions detectades 
en la documentació gràfica del POUM (plànols C1, C2a, C2c, C2d i C3) i a la modificació i 
precisió de determinats articles de les seves Normes urbanístiques. 

Atès que aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública, 
mitjançant edictes publicats en el BOP núm. 23, de 27-1-06, en el Diari Oficial de la 
Generalitat núm. 4565, de 3-2-06, en el diari El Punt del dia 23-1-06 i en diferents setmanaris 
d’àmbit local, durant la qual han estat presentades un total de nou al·legacions o reclamacions. 

Atès que, a proposta dels serveis tècnics municipals, es considera adient acceptar les 
propostes que tot seguit es relacionen, mentre que quant a la resta del contingut de les 
al·legacions no es creu convenient la seva consideració pels motius que en el propi informe 
tècnic s’indiquen; d’altra banda, és procedent incorporar, d’ofici, altres aspectes o 
modificacions que així mateix es descriuen, sense que totes aquestes alteracions no comportin 
en cap cas modificacions substancials, per la qual cosa no procedeix l’obertura d’un nou tràmit 
d’informació pública: 

Propostes d’al·legacions que s’accepten: 

- Art. 78 N.U.- Resta sense efecte la modificació retornant-se a la regulació anterior, 
modificant-ne la definició. 

- Art. 79 N.U.- Es mantindrà el redactat anterior pel que fa a l’ús industrial en planta 
soterrani, però sempre que computi a efectes d’edificabilitat en tots els sectors, 
independentment d’allò que pugui estar regulat en un altre sentit en el planejament derivat. 
El POUM prevaldrà sobre el planejament derivat. 

- Art. 92 N.U.- Es modifica en el sentit de permetre desenvolupar el darrer forjat en diverses 
alçades. 

- Art. 135 N.U.- Augment de la superfície a partir de la qual es necessària una sortida 
d’emergència, fins als 250 m2. 

- Art. 213.3 N.U.- Fer extensible la possibilitat d’admetre soterranis en l’espai lliure de 
parcel·la en immobles catalogats a les zones qualificades amb la clau 8, tant en l’edificació 
com a l’espai lliure, sempre que es demostri que la construcció del soterrani no malmetrà 
cap element de l’immoble catalogat ni dels espais de parcel·la no ocupats per edificació. 

- Art. 258 N.U. (fitxa PAU-10).- Resta corregida l’errada de l’àmbit del polígon amb el que 
resta ajustat al contingut del conveni subscrit amb la propietat. 

- Per tal d’admetre els cossos sortints oberts en parcel·les amb front al c/. del Dr. Fleming, 
dins l’àmbit del sector Melió Residencial, caldrà tramitar la modificació del corresponent 
Estudi de Detall. 

Proposta de modificacions a introduir d’ofici: 

- Art. 78 N.U.- Garantir l’accessibilitat de les persones amb limitacions o amb mobilitat 
reduïda, d’acord amb la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i amb la resolució plenària d’aquest ajuntament de data 16-12-
2003. 

- Art. 92 N.U.- S’introdueixen dues excepcions: 

1. En les zones on únicament estigui admès l’ús d’habitatge unifamiliar, 
s’admetrà mesurar l’alçada reguladora en el pla exterior de façana, fins a la intersecció amb el 
pla que conté l’arrencada de la coberta. 
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2. En els edificis bifamiliars, s’admetrà la divisió de la terrassa comunitària en 
dues terrasses privatives, sempre que la suma de les dues terrasses compleixi el mínim del 30% 
de la superfície de les plantes pis. 

- Art. 94 N.U.- Definició del concepte d’edificacions consolidades (als efectes del present 
article) com a aquelles que hagin esgotat 2/3 parts de l’edificabilitat permesa. 

- Arts. 96 i 207 N.U.- Vincular la possibilitat d’edificar el subsòl dels patis d’illa de les claus 
/P i de l’àrea central, a què es compleixin els paràmetres establerts i a l’obtenció d’informe 
favorable per part dels serveis tècnics municipals. 

- Art. 126.3 N.U.- Establir el criteri per a poder vincular places d’aparcament fora de 
l’edifici objecte de llicència, condicionant-lo a complir una densitat mínima quant al 
nombre d’habitatges. 

- Art. 131 N.U.- Condicionar la possibilitat d’admetre sistemes substitutius de les rampes a 
què no sigui viable l’accés mitjançant rampa, i a que s’aporti la documentació tècnica que 
garanteixi un bon funcionament del sistema. D’altra banda es crea una excepció del 
compliment en cas d’aparcaments automatitzats de caràcter públic. 

- Art. 151 N.U.- Ajust de les dimensions mínimes del graó al fixat en el Decret d’habitabilitat 
o en la normativa que el substitueixi. 

- Art. 230 N.U.- En les condicions d’ús de la clau 11/3, admissió de l’ús vitivinícola limitat a 
celler de criança, en les parcel·les que limitin amb parcel·les on aquest ús fos existent 
abans de l’aprovació inicial del POUM. 

- Art. 245.2 N.U.- Admetre la possibilitat de situar en planta baixa el nombre de places 
d’aparcament necessàries per donar compliment a l’article 126.3 sobre previsió de places 
d’aparcament de l’activitat situada en planta baixa. 

- Plànol C2d.- Subsanar l’errada gràfica núm. 4, ja que l’errada estava en la qualificació de 
la parcel·la del c/. Sta. Digna, núm. 40. 

- Plànol C2d.- Subsanar l’errada gràfica núm. 9, en relació a una discrepància entre el text i 
el gràfic normatiu al c/. del Sol. 

- Plànol C2d.- Subsanar l’errada gràfica núm. 10, en relació a una errada gràfica sobre el 
porxo de la plaça de la Constitució. 

Vist allò regulat en els articles 83, 94 i 78 del D.L. 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 

 

S’ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar provisionalment de forma expressa la modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, amb les correccions descrites, 
referida a la correcció d’errades gràfiques i disfuncions en els plànols C1, C2a, C2c, C2d i C3, 
i a la modificació de determinats articles de les seves Normes urbanístiques. 

SEGON.- Trametre l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona als efectes de la seva definitiva aprovació.                                                                                                    

TERCER.- Notificar aquest acord als al·legants, juntament amb una còpia de l’informe  
tècnic emès que analitza les al·legacions en cada cas formulades i donen les explicacions 
adients sobre la seva estimació o desestimació, en el benentès que aquest acord és un acte de 
tràmit que no és susceptible d’impugnació, sens perjudici dels recursos que es puguin 
interposar contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla que adopti la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la 
CUP) i 7 abstencions (grups de CiU i del PP). 
 



 4

El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que ja es va explicar el detall en el si de la 
Comissió Informativa. S’han acceptat al·legacions de particulars, tret de les que demanaven més 
aprofitament urbanístic, i també s’han fet puntualitzacions d’ofici, arran de jornades celebrades 
amb arquitectes de la zona. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable en general a la proposta, però demana que es reconsideri 
l’art. 126.3 de les normes, ja que per portar a terme les excepcions en matèria d’aparcament en 
els edificis és exagerat exigir 100 m2 de superfície dels pisos. Caldria reduir aquesta xifra, 
perquè la mesura comportaria un encariment encara més gran de l’habitatge. 
 
Pere Regull (CiU) no qüestiona les modificacions, però anuncia l’abstenció del seu grup tenint 
en compte l’oposició global de CiU al POUM. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV- i ponent) recorda que les modificacions sorgeixen 
dels serveis tècnics i de trobades amb professionals i, quant a l’observació de Josep Ramon, 
s’han fet comprovacions i cal tenir en compte que els 100 m2 incorporen els elements comuns, 
de manera que en realitat parlem de pisos d’uns 75 m2, la qual xifra és raonable. 
 
 
II. AMPLIACIÓ SERVEI MICROBÚS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 Atès que el Ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 1998, va 
adjudicar a l’empresa Autocars Girona, S.A. la concessió administrativa per a la gestió 
indirecta del servei públic de transport urbà de viatgers amb microbús dins del terme municipal 
de Vilafranca del Penedès. La vigència de la concessió finalitza el dia 31 de desembre de 2006. 

 Atès que la concessionària percep, per una banda, les tarifes a càrrec de les persones 
usuàries del servei que cada any aprova l’Ajuntament, i a més una subvenció anual a 
l’explotació que anualment atorga l’ens local d’acord amb el plec de clàusules d’explotació. 

 Atesa la necessitat d’oferir una major freqüència de pas dels microbusos i una ampliació 
dels serveis actuals, amb la finalitat de cobrir més indrets i reduir del temps d’espera dels usuaris 
d’aquest transport públic urbà. En aquest sentit, cal: 

a).- La modificació de la línia núm. 1, amb l’ampliació d’una nova parada fins a la 
Residència de la Mare Ràfols, i canviar una part del seu recorregut per poder millorar la connexió 
entre els serveis de transport de rodalies (estació de trens i estació d’autobusos) i les zones 
d’especial interès (residències, hospital i centre vila). 

 b).- Ampliar amb una nova línia de microbús urbà el servei de transport urbà de 
viatgers, entre l’Estació d’autobusos i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, amb una 
freqüència de pas de 30 minuts. 

 Atès que la modificació i ampliació de la concessió és possible d’acord amb el plec de 
clàusules d’explotació del servei, la Llei de contractes de les administracions públiques i 
l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el qual permet a 
l’Administració ordenar les modificacions que l’interès públic exigeixi. Tanmateix, es fa 
constar que  les modificacions han estat prèviament pactades amb l’empresa concessionària. 

 Atès que la implantació de les modificacions suposa un increment del dèficit del servei, 
d’acord amb la proposta formulada per la concessionària i l’informe tècnic emès, dèficit que 
s’ha de compensar mitjançant un increment de la subvenció a l’explotació que cada any 
concedeix l’Ajuntament a la concessionària Autocars Girona, S.A. 

 Per tot això, s’ACORDA: 

1. Establir modificacions en el servei públic de transport urbà de viatgers amb 
microbús que presta a Vilafranca de forma indirecta la concessionària Autocars Girona, 
S.A.  D’acord amb el contingut dels informes incorporats a l’expedient: 
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- Es modificarà l’actual línia núm. 1, amb les parades i els canvis de recorregut que 
s’indiquen. 

- Es crea la nova línia núm. 3, amb les parades que s’expressen. 

- Es fixen els recorreguts, les parades i els horaris de les tres línies. 

2. Les modificacions esmentades es formalitzaran en un document contractual amb 
l’empresa concessionària, i entraran en vigor el dia 1 d’abril de 2006. 

3. S’acorda incrementar la subvenció anual a l’explotació del servei que l’Ajuntament 
concedeix a l’empresa concessionària. Pel període 1-4-06 a 31-12-06 l’increment de la 
subvenció serà inicialment de 54.604,27 € (IVA del 7% inclòs), comptant que en aquest 
període els viatges s’incrementin arran de l’ampliació en 25.175. Si l’increment és 
superior o inferior, la subvenció addicional es disminuirà o s’augmentarà respectivament 
en termes proporcionals, d’acord amb la documentació incorporada a l’expedient. La 
major subvenció s’imputarà a la partida 5.51301.47000 del pressupost municipal. 

4. S’ha d’establir un mecanisme, amb el consentiment exprés de l’Ajuntament, que 
permeti tenir constància de la utilització exacta i real del servei. 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor Patro Recober explica que les modificacions de la línia 1 són petites però rellevants 
(més parades, atenció a les necessitats horàries dels usuaris del centre sociosanitari i de 
l’hospital i arribada a la residència de la Mare Ràfols, tot i que quant a Mare Ràfols 
l’experiència demostra que l’ús fins ara és mínim). En canvi, és molt important la nova línia 3, 
perquè comunica l’Espirall amb la Girada passant pel centre, i té un efecte nodal respecte a 
l’estació de trens. 
 
Otger Amatller (CUP) celebra el canvi i felicita l’equip de govern per la iniciativa. Caldrà 
encara fer més actuacions en el futur: serveis en caps de setmana, marquesines, preus especials 
per a estudiants, etc. 
 
Pere Regull (CiU) recolza el dictamen. Per una vegada, el govern municipal ho ha fet bé, i cal 
donar suport al transport públic. 
 
 
III. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2005 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, i d’acord amb la llei, l’alcalde dóna compte al ple de la 
liquidació dels pressupostos municipals de 2005, amb el detall següent: 
 
• ENTITAT 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     36.088.473,93 
 . Obligacions reconegudes netes   32.515.094,04 
 . Resultat pressupostari         3.573.379,89 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria  14.715.498,63 
 . Desviacions positives de finançament     14.391.159,89 
 . Resultat pressupostari ajustat        3.897.718,63 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2005       4.216.477,58 
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 . Saldo final Obligacions a 31-12-2005          675.135,26 
 . Saldo inicial Ordres de Pagament a 1-01-2005          29.987,25 
 . Saldo final Ordres de Pagament a 31-12-2005                    0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2005      3.997.370,10 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2005        540.568,79 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:         42.575.763,34 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   5.620.189,78 
 . Operacions de capital     35.137.630,48 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats  1.817.943,08   
 
2. Ingressos:         42.575.763,34 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria   14.391.159,89 
 . Recursos afectats     28.184.603,45  
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     22.938.809,95 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:           28.808,98 
 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    2.676.792,42 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats      540.568,79 
 . D'altres partides no pressupostàries          65.082,68 
 . Altres partides pendents d'aplicació   - 1.637.642,12 
 . Saldos de cobrament dubtós    - 1.615.992,79 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:     5.226.748,28 
 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent   3.313.479,31 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats      675.135,26 
 . D'altres operacions no pressupostàries    1.240.109,93 
 . Pagaments pendents d'aplicació        -   1.976,22 
 
4. Romanent de tresoreria brut       17.490.870,65 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat  14.391.159,89 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals      3.349.710,76 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     1.811.305,68   
 . Obligacions reconegudes netes   1.762.787,73 
 . Resultat pressupostari         48.517,95 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    80.602,36 
 . Desviacions positives de finançament     128.029,06  
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 . Resultat pressupostari ajustat          1.091,25 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2005       91.750,16 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2005       10.015,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2005              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2005              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2005     93.216,00 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2005              0,00 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:         200.793,25 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions 142.080,75 
 . Operacions de capital       47.176,28 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats  11.536,22 
 
2. Ingressos:         200.793,25 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria   128.029,06 
 . Recursos afectats       72.764,19 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       63.045,53 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    223.073,80 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent               229.618,80 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació                 - 6.545,00 
 . Saldos de cobrament dubtós               0,00 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    149.998,05 
 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent 119.879,30 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats   10.015,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    20.103,75 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut        136.121,28 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat   128.029,06 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals         8.092,22 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
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 . Drets reconeguts nets     609.736,96 
 . Obligacions reconegudes netes   638.939,52 
 . Resultat pressupostari                    - 29.202,56 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    21.460,05 
 . Desviacions positives de finançament                0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat        - 7.742,51 
 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2005                  101.675,24 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2005                0,00 
 . Saldo inicial Ordres Pagaments a 1-01-2005               0,00 
 . Saldo final Ordres Pagaments a 31-12-2005               0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2005     18.720,64 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2005       2.827,06 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:           26.624,95 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   24.981,42 
 . Operacions de capital                0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats    1.643,53 
 
2. Ingressos:           26.624,95 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       52.941,74 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    140.534,38 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    82.397,96 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats     2.827,06 
 . D'altres partides no pressupostàries     58.136,42 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
 . Saldos de cobrament dubtós     -  2.827,06 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    190.794,42 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent 158.734,59 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats           0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    32.059,83 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut           2.681,70 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat             0,00 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        2.681,70 
 
 
• ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL TORRAS I BAGES 
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I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     43.083,85 
 . Obligacions reconegudes netes   43.094,12 
 . Resultat pressupostari            -   10,27 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria             0,00 
 . Desviacions positives de finançament                0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat            -  10,27 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2005       24.647,63 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2005                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2005          465,52 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2005              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2005      27.000,00 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2005              0,00 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:           15.161,28 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions      511,56 
 . Operacions de capital              0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats14.649,72 
 
2. Ingressos:           15.161,28 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici         2.103,37 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:       3.000,00 
 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent     3.000,00 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats          0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries            0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació            0,00 
 . Saldos de cobrament dubtós             0,00 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:          648,66 
 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent      506,04 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats          0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries        142,62 
 . Pagaments pendents d'aplicació            0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut           4.454,71 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat             0,00 
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6. Romanent de tresoreria per despeses generals        4.454,71 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 
 . Drets reconeguts nets     228.876,49 
 . Obligacions reconegudes netes   229.172,01 
 . Resultat pressupostari           -  295,52 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria      3.042,03 
 . Desviacions positives de finançament              18,00 
 . Resultat pressupostari ajustat          2.728,51 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2005     136.606,40 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2005                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2005          796,37 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2005              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2005   135.774,45 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2005              0,00 
 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:           8.057,96 
 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions     8.057,96 
 . Operacions de capital                0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats           0,00 
 
2. Ingressos:           8.057,96 
 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria                         18,00 
 . Recursos afectats         8.039,96  
   
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       25.083,83 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:       3.334,50 
 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    16.488,45 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació                   13.153,95 
 . Saldos de cobrament dubtós               0,00 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:     21.477,58 
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 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent   19.829,85 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries      1.647,73 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut          6.940,75 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat          18,00 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        6.922,75 
 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica que el romanent net és de poc més de 3 milions 
d’euros, i bàsicament procedeix de liquidacions de plusvàlues, impost de construccions, taxes 
urbanístiques i economies de despesa. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra sorprès per l’important superàvit, i això demostra que s’hagués 
pogut planificar millor i que Vilafranca creix molt. L’any passat s’haguessin pogut gastar 3 
milions més en serveis, i ara aquests diners es gastaran segons una proposta de l’equip de 
govern que no permet el debat propi dels pressupostos. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que al romanent anunciat cal sumar-hi les ampliacions de pressupost 
aprovades anteriorment amb càrrec a majors ingressos dels previstos, amb la qual cosa parlem 
d’un excedent real de 4,47 milions d’euros (23% del pressupost). Per tant, les esmenes que el PP 
va formular a les Ordenances fiscals, sobre no imposició de taxes per llicències urbanístiques i 
contenció de l’impost sobre construccions eren perfectament lògiques i assumibles. 
 
Francisco Romero contesta que alguns ingressos són previsibles, però altres com els lligats a la 
construcció resulten més incerts i s’ha d’actuar amb prudència. No es poden ampliar serveis en 
base a la situació actual, perquè si després la recaptació baixa hi hauria problemes de 
manteniment de serveis que comporten contractació de personal. 
 
Otger Amatller replica que ell no es referia a ampliar serveis clàssics, sinó a un concepte ampli 
de servei al ciutadà. 
 
 
IV. CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 20 de desembre de 2005 va 
sol·licitar una operació de crèdit a la Caixa de Catalunya a través de la Diputació de 
Barcelona, programa CRÈDIT LOCAL. 

Atès que es va sol·licitar a la Diputació una subvenció amb la finalitat de 
subsidiar el préstec esmentat amb el programa CRÈDIT LOCAL signat entre la 
Diputació i la Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

Atès que es fa necessari seguir completant la documentació necessària per 
l'obtenció de l'esmentat crèdit. 
 

En la seva virtut, s' ACORDA:  
PRIMER:  Aprovar en totes les seves parts la proposta de conveni de la 

operació de crèdit demanada a través de la Diputació de Barcelona a la Caixa de 
Catalunya, programa CRÈDIT LOCAL, amb les condicions financeres següents: 
 
Import:   1.321.594,81 € 
Tipus d'interès:  EURIBOR + 0,09% 
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Revisió de tipus:  trimestral 
Amortització:   quotes trimestrals 
Comissió d'obertura:  0,10 % 
Durada:   12 anys (inclòs 2 anys de carència) 
Garantia: participació en els Tributs de l'Estat, manifestant que 

no estan subjectes a altres responsabilitats. 
 

SEGON: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2006 per 
import de 152.356,23 € destinada a subsidiar el préstec atorgat per la Caixa de 
Catalunya, així com el conveni en que es regularà la concessió de l'esmentada 
subvenció. 

TERCER: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè, si s'escau, en nom 
d'aquesta Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir 
l'autorització de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació 
de Barcelona ha concedit precisa autorització. 

QUART: Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació que es derivi de 
l'Operació de Crèdit amb la Caixa de Catalunya, així com de la subvenció atorgada 
per la Diputació de Barcelona des del programa anomenat CRÈDIT LOCAL.         

CINQUÈ: Autoritzar als clavaris (Interventor General, Tresorera Municipal i 
Alcalde) la capacitat de disposició dels fons obtinguts mitjançant el préstec. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero manifesta que es tracta del crèdit que el ple ja va 
demanar, i d’acceptar la subvenció de la Diputació. 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen 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, part del Romanent de Tresoreria de l’any 2005 i baixa d’ingressos, 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:  
  
 
3.32228.13100 Programa VINTUR.- personal eventual .........  5.896,21 
3.32228.16000 Programa VINTUR – seg. social......................  1.903,89 
6.22302.22701 Renovació certificació ISO 2006 Fassina........  3.615,50 
3.51401.60101 Nou aparcament Espirall..................................  300.000,00 
3.43202.60104 Complem.obres connexió Av. Barcelona- 
 La Pelegrina......................................................  74.000,00 
3.51101.61100 Arranjaments Pla Especial muntanya de 
 Sant Pau.............................................................  80.000,00 
5.51400.61100 Adeqüació aparcament Sant Julià....................  15.000,00 
3.43202.61101  Ampliació obres Pl. Milà i Fontanals ..............   24.000,00 
3.43202.61103 Actuacions Llei de Barris..................................  600.000,00 
5.43202.61109 Arranjament rotondes via pública ...................  60.000,00  
2.45103.62200 Obres complem. Casa Cal Quer – Museu........  26.197,23 
3.43202.62201 Equipament nou edifici Unitat de Serveis ........  30.000,00 
1.46301.62900 Equipament Oficina Atenció Ciutadana ..........  30.000,00  
4.45101.78000 Trans.capital Agrupament Escoltes.- Supres- 
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 sió barreres arquitectòniques ...........................  9.000,00   
1.01101.91303 D’empreses autònom., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada ....................................   152.356,23 1.411.969,06 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........    1.411.969,06 
 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
5.43205.21004 Manteniment i conservació Parcs i Jardins.....  40.000,00 
1.12101.22401 Indemnitzacions franquícies .............................  3.000,00 
2.41204.22608 Salut ...................................................................          11.730 ,00 
2.45101.22608 Actes culturals ...................................................  2.500,00 
6.32209.22608 Programa d’Inserció Laboral ..........................  2.643,95 
2.31302.22610 Programa serveis socials – vellesa...................  19.000,00 
2.42202.22700 Neteja escoles ....................................................  10.000,00 
5.43204.22700 Neteja d’edificis.................................................  103.000,00 
1.12101.22706 Estudis i projectes .............................................  12.000,00 
3.43201.22710 Contractes amb professionals.- seguiment obres 59.248,00 
5.43209.22710 Contractes amb professionals: via pública......  8.000,00 
5.43205.22711 Contractes serveis.- Parcs i jardins..................  40.000,00 
5.43202.22712 Manteniment espais i mobiliari públic.............  30.000,00 
1.91103.46600 Transfer. a Federació Municipis Catalunya....  233,20 
2.45101.48901 Convenis entitats culturals i juvenils................  5.000,00  
2.45104.41000 Transfer. corrent al Pressupost del Teatre 
 Cal Bolet............................................................  5.975,00 
3.43101.48900 Subvencions instal.lació ascensors...................  200.000,00 
  
3.43202.61100 Arranjament rotondes .......................................  32.860,69 
5.43202.61100 Adequació i ampliació de voreres ....................  461.000,00 
5.43205.61100 Canvi gespa macroterma..................................  3.000,00 
3.31302.61102 Supressió barreres arquitectòniques................  15.000,00 
  
5.43202.61107 Adequació zona grava Pl. de la Sardana.........  30.000,00 
3.43202.62200 Adequació pati nou edifici Unitat de Serveis ...  40.000,00 
3.43204.62200 Auditori Municipal ............................................  580.000,00 
3.45401.62200 Espai cultural Cal Berger.................................  200.000,00 
1.12101.62500 Mobiliari oficines ..............................................  6.000,00 
5.22202.62530 Control tancament vehicles ..............................  80.000,00 
5.43205.62531 Adequació normativa jocs infantils (2.fase).....  140.000,00  
5.44201.62531 Contenidors soterrats........................................  120.000,00 
3.43201.62700 Redacció de plans i projectes ...........................  150.000,00 
4.46002.63200 Adequació locals AAVV....................................  60.000,00 
2.45201.71000 Transfer. capital al Patronat Mpal. d’Esports.  30.000,00 
2.45301.78000 Transfer. capital.- Museu del vi........................    60.000,00 2.560.190,84 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM. ......  3.972.159,90 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45101.13100 Personal eventual.- cultura...............................  1.975,00 
5.43204.22108 Productes neteja edificis ...................................  3.500,00 5.475,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA .......  5.475,00 
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MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
480.08                  Particulars.- aportacions cultura.........................  2.500,00 
490.05                  Unió Europea- Programa VINTUR.....................  7.800,10 
755.02                 Generalitat.- Obres reforma Museu......................     60.000,00 

  
755.03 INCASOL.- Transfer. urbanitzacions a  

La Girada ..........................................................  180.000,00 
761.01                  Diputació.- Sub.grades camp futbol Espirall ......  15.000,00 
761.02                  Diputació.- Actuacions Llei de barris..................  300.000,00 
761.05 Diputació.- subv.amortització anticipada 

Crèdit Caixa de Catalunya ...............................    152.356,23 717.656,33
 TOTAL MAJORS INGRESSOS ........................   717.656,33
  

BAIXA D’INGRESSOS: 
 
Concepte 
791.01      FEDER: Espai juvenil Cal Berger    -100.000,00      100.000,00 
TOTAL BAIXA D’INGRESSOS                  -100.000,00 

 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord.......  891.812,73 
  
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit ....   2.451.215,84 3.349.028,57 
 TOTAL APLIC. ROMANENT........................   3.349.028,57
  

RESUM FINANCIACIÓ 
 Baixes per transferència................................  5.475,00 
  
 Majors ingressos ...........................................  717.656,33 
  
 Aplicació romanent tresoreria ......................  3.349.028,57 
 Baixes d’ingressos.........................................    -100.000,00  
 TOTAL FINANCIACIÓ .................................  3.972.159,90 
  
 
 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. 
 
L’acord transcrit s’ha adoptat amb 19 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, CiU, ERC i 
PP) i 1 en contra (CUP). Es fa constar que durant la deliberació i votació d’aquest punt es 
trobava absenta temporalment la regidora Àngels Agramunt. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que la major part de la nova despesa consisteix 
en inversions: nou aparcament a l’Espirall, llei de barris, auditori, instal·lació d’ascensors, 
concurs d’idees sobre el cobriment de la llosa del tren, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que, en comparació amb el pressupost, la inversió ara aprovada és 
molt important. Es gasten molts diners sense una discussió profunda. La proposta té aspectes 
positius, però hi votarà en contra pel procediment i perquè segurament hi ha despeses 
prioritàries com serveis socials que no es tenen prou en compte. 
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Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen. Les inversions són correctes i es fa una 
previsió per a l’aplicació de les mesures de la llei de barris (Espirall) com havia reclamat el PP. 
Pregunta si la quantitat de 5,7 milions d’euros és el cost final de l’auditori o si encara s’hi ha 
d’incloure altres partides com il·luminació i cadires retràctils. 
 
Aureli Ruíz (CiU) recorda que la despesa en inversions prové del superàvit de 2005, el qual és 
molt elevat, i tot plegat denota al capdavall mancances de previsió. L’increment en plusvàlues 
demostra que es compren molts terrenys i molt cars, amb l’encariment subsegüent dels pisos. 
També la recaptació de l’ICIO posa en relleu que s’està construint molt. De tota manera, es 
proposa gastar l’excedent en inversions, i recorda que CiU arran del debat pressupostari ja va 
demanar un esforç inversor més elevat. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS 
 
Es proposa el dictamen 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 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips.........................  30.000,00 30.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT...............   30.000,00 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
700.01 Transferència capital Ajuntament Vilaf. .......  30.000,00 30.000,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS.....................   30.000,00 
 
 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. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que una part del romanent es destina a millorar 
les instal·lacions esportives. 
 
 
VII. MODIFICACIÓ PRESSUPOST CAL BOLET 
 
Es proposa el dictamen 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 del Teatre 
Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos, 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: 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
2.45104.13100 Personal eventual.- retribucions ......................  1.975,00 
2.45104.22700 Neteja.................................................................      4.000,00 5.975,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT...............   5.975,00 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
400.01 Transfer. corrent ajuntament de Vilafranca    5.975,005.975,00  
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS ....................... .  5.975,00 
 
 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. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero diu que es tracta de millorar la neteja del teatre.  
 
Es fa constar que a partir d’aquest punt del debat el regidor Ramon Xena abandona 
definitivament aquesta sessió plenària per raons personals. 
 
 
VIII. INVENTARI DEL PATRIMONI 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

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

S'ACORDA: 
ÚNIC: Aprovar l’inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms, 

corresponent a l'exercici 2005, després d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels 
béns i drets que formen part del mateix. 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca  la finalitat de control de l’inventari, tractant-se 
d’un instrument tècnic. 
 
 
IX. CANVIS CONSELL RECTOR TORRAS I BAGES 
 
Es proposa el dictamen següent: 
 
 Atès que el vocal del consell rector de l’Organisme Autònom Local “Torras i Bages”, Sr. 
Antoni Saumell Soler,  va causar baixa en el seu càrrec per defunció. 

Atès que la vocal del consell rector de l’Organisme Autònom Local “Torras i Bages”, 
Sra.  Carme Olaya Guzmán ha sol.licitat causar baixa en el seu càrrec atès que ha acabat els 
estudis universitaris. 
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Vista la proposta del consell rector de l’OAL Torras i Bages, de nomenament de la Sra. 
Fernanda Rubio Ramírez, com a professora universitària i del Sr. Antoni Peñafiel Hervàs, com 
a estudiant universitari,  
  
 S'ACORDA: 
1. Acceptar la sol·licitud de la Sra. Carme Olaya Guzmán per cessar del seu càrrec com a 

membre del consell rector de l’Organisme Autònom Local “Torras i Bages”. 
 
2. Nomenar a la Sra. Fernanda Rubio Ramírez, com a professora universitària i al Sr. 

Antoni Peñafiel Hervàs, com a estudiant universitari, per formar part com a vocals del 
consell rector de l’Organisme Autònom Local “Torras i Bages”.  

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
X. CANVIS CONSELL RECTOR PATRONAT D’ESPORTS 
 
Es proposa el dictamen següent: 
 
 Atès que la representant del Grup Municipal de CIU a l’OAL Patronat Municipal 
d’Esports, Sra. Emília Torres i Miralles, va presentar la renúncia temporal al seu càrrec de vocal 
per motius de baixa maternal, i en seu lloc es va nomenar al Sr. Joaquim Mach Aicart. 
 Atès que el Grup Municipal de CIU ha sol·licitat la reincorporació al Patronat Municipal 
d’Esports de la Sra. Emília Torres, atès que ha finalitzat la baixa per maternitat i per tant presenta 
la renúncia del Sr. Joaquim Mach Aicart, 
 
 S'ACORDA: 

1. Nomenar a la Sra. Emília Torres i Miralles com a vocal de l’OAL Patronat Municipal 
d’Esports, en representació del Grup Municipal de CIU, atès que ha finalitzat la baixa 
per maternitat. 

 
2. Acceptar la renúncia del Sr. Joaquim Mach Aicart com a vocal de l’OAL Patronat 

Municipal d’Esports, en representació del Grup Municipal de CIU, que va substituir 
temporalment a la Sra. Emília Torres durant el període de baixa per maternitat.  

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
XI. DISTRIBUCIÓ FONS SUPRAMUNICIPALS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que per Resolució de la Generalitat de 13 de febrer de 2006, es va fer la 
distribució als municipis de la seva participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en 
el Fons de cooperació local de Catalunya de 2006. 
 Atès que l’esmentada Resolució  atribueix a l’Ajuntament de Vilafranca, en concepte de 
tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis l’import de 28.587,39  €. 
 Atès que la Resolució estableix que els ajuntaments mitjançant acord de Ple han de 
distribuir percentualment la seva assignació pel concepte de foment de la prestació 
supramunicipal de serveis entre les mancomunitats i comunitats de municipis en les quals 
participen, i el consell comarcal corresponent. Aquest acord s’ha de comunicar a la Generalitat 
abans del 30 de juny de 2006. 
 Atès que la major part de serveis supramunicipals de naturalesa local dels quals es 
beneficia el municipi de Vilafranca són prestats per la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf (recollida i tractament de residus, control dels abocaments d’aigües residuals, recollida 
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de paper-cartró, deixalleria, SIAJ, iniciatives econòmiques, assistència i seguiment de 
drogodependències, centre d’acollida d’animals, etc.),  
 
 Per tot lo exposat s’ACORDA: 
 1. Disposar que pel que fa a la quantitat de 28.587,39 € assignada a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per la Resolució del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de 13 de febrer de 2006, dins del tram destinat al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, el percentatge del 50% (14.293,70 €) ha de ser destinat a la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, mentre que l’altre 50%  (14.293,69 €) s’ha de 
destinar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat, la qual serà la responsable de gestionar les transferències esmentades, i també a la 
Mancomunitat Penedès-Garraf i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 3. Es disposa expressament que la quantitat que ha de rebre la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf (14.293,70 €) serà deduïda dels imports a satisfer durant l’any 
2007 per aquest Ajuntament a la Mancomunitat per la prestació de serveis diversos, d’acord 
amb el compromís expressat per la Mancomunitat en aquest sentit. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
Francisco Romero (regidor d’Hisenda) destaca que la distribució és igualitària. Josep M. 
Figueras (CiU) pregunta si aquest repartiment igualitari s’ha fet des de fa temps o prové només 
de l’any passat, i Romero contesta que no ho recorda exactament i que l’hi dirà properament, 
però que té lloc des que el Consell Comarcal ha fet propostes de serveis. 
 
 
XII. MOCIÓ ARC METROPOLITÀ 
 
En aquest punt s’havia de tractar una moció d’ERC sobre la no participació de l’Ajuntament en 
el grup de ciutats de l’anomenat Arc Metropolità. 
 
No obstant, la moció és retirada per ERC, tenint en compte els acords ja presos en el ple 
extraordinari celebrat avui mateix. 
 
 
XIII. MOCIÓ MÚSICA CATALANA 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada finalment per tots els grups municipals: 
 

La cultura catalana té una llarga tradició amb textos escrits de manera ininterrompuda 
des del segle XI i amb una elevada producció literària i musical de qualitat.  

Malgrat que té un mercat potencial de deu milions de persones, no compta amb el 
reconeixement que es mereix qualsevol cultura en el territori que li és propi, com a 
conseqüència de la manca d’una estructura d’Estat. A aquesta situació s’hi afegeix la tendència 
actual de la societat occidental de comercialitzar la cultura que imposa cànons uniformes 
globals basats en criteris de mercat en lloc de culturals.   

Davant aquesta minorització de la cultura catalana, ens cal un compromís global de 
país, per mitjà de les administracions públiques, els programadors privats, els mitjans de 
comunicació i la societat civil, que recolzi la música en català, i la nostra cultura en general. 

La llei de política lingüística del Parlament de Catalunya de presència de la música en 
català en les emissions radiofòniques s’incompleix constantment sense que això no representi 
cap perjudici per a qui ho fa. Al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord les 
administracions públiques no donen suport a la producció cultural catalana, fet que ha generat 
crítiques i mobilitzacions d’artistes en aquests territoris. 

Qualsevol país que gaudeix d’estructures d’estat vetlla per donar suport i canals de 
difusió a la cultura que el representa. Considerem, doncs, que les administracions de les 
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nacions sense estat han de donar suport, sense complexes, a la producció cultural pròpia i 
exclusiva del país. 

Considerem els Països Catalans com a país d’acollida, també de manifestacions 
culturals i musicals diverses que fan evolucionar la identitat. Entenem també que qualsevol 
manifestació cultural ha de rebre suport, però no pot representar la substitució i minorització 
de la cultura pròpia.  

Amb l’objectiu de promoure la cultura catalana, en especial la música, neix el CAS 
(Catalunya Acció Sonora). Es tracta d’un esdeveniment de gran format que es celebrarà el 22 
d’abril al Palau Sant Jordi de Barcelona amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la 
producció musical catalana. El CAS es celebrarà anualment en el marc de la diada cultural per 
excel·lència, Sant Jordi.  

És molt important que els municipis col·laborin en aquest acte per promocionar la 
nostra llengua. En aquest sentit, i en la mesura de les possibilitats de cada municipi, seria 
necessària l’organització d’autocars per facilitar-hi l’assistència. 

 
Per tot el que s’ha exposat, S’ACORDA: 

1) Manifestar el ple suport a la cultura catalana, entesa com una cultura de qualitat que 
cal defensar en una situació de minorització. 
2) Manifestar la necessitat de més facilitats perquè els programadors i els músics en 
català tinguin espais i sales on poder presentar les seves creacions, més suport per a l’edició 
discogràfica i per a la distribució de la música en català. 
3) Donar suport al CAS, organitzat per la Fundació Cultura i convocat per la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), Òmnium Cultural, la Plataforma per la 
Llengua, Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià i la Federació d’Entitats de la 
Catalunya Nord com a projecte que defensa i promou la cultura catalana. Donar suport també 
a les iniciatives en aquest sentit procedents de la Franja de Ponent i de l’Alguer.  
4) Promoure la participació de la ciutadania al festival Catalunya Acció Sonora. 
5) Traslladar aquests acords a la Fundació Cultura1, al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Cultura de la Generalitat Valenciana, al 
Departament de Cultura del Govern de les Illes Balears i al prefecte del Departament dels 
Pirineus Orientals. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la moció Joan Ríos (ERC), tot remetent-se al mateix text de la moció i destacant la 
necessitat de donar suport a les accions que realitzen moltes entitats en defensa de la llengua i la 
música catalanes. 
 
La resta de grups municipals intervé també en defensa de la moció. 
 
 
XIV. MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES 
 
Es presenta la següent moció d’ERC: 
 

Atès que el 30 de setembre de 2005 el 90% de les persones polítiques representants del 
Parlament de Catalunya van aprovar un text altament consensuat pels diferents grups polítics i 
també per la societat civil organitzada que s'ha esdevingut la reforma de l'Estatut, culminava 
així un llarg procés d'elaboració de dos anys que no ha estat exempt de les propostes dels 
ciutadans i les ciutadanes, i en què les entitats i les associacions i la ciutadania han pogut 
presentar les seves propostes. Moltes d'aquestes foren acceptades, i van evidenciar un ampli 
concens social i polític entorn del text aprovat. 

Els grups i  les entitats de dones així com les ciutadanes de Catalunya van poder 
realitzar les seves aportacions per dues vies: mitjançant la pàgina web de l'Institut Català de 
les Dones i per mitjà d'un document concensuat i votat pel Consell Nacional de Dones de 
Catalunya.  
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En aquest sentit, els articles que fan referència concreta i específica als drets de les 
dones i les polítiques de dones (art. 4, 40, 41 i 153) són fruit d'un intens debat del moviment de 
dones de Catalunya i han esdevingut imprescindibles per al reconeixement de drets de 
ciutadania de les dones al nostre país. També són uns articles bàsics per a la consolidació de 
les polítiques de dones que posen al centre els interessos, les necessitats i els desitjos de les 
dones, i van força més enllà de la simple declaració d'intencions sense acompliment real. I, 
alhora, han permès que el nou text sortit del Parlament hagi esdevingut una de les normatives 
de rang constitucional més innovadores de l'àmbit europeu, gràcies al capítol de drets i deures 
en què se situa aquest articulat.  
 

Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya... fa la següent 
proposta d'acords: 

1. Donar suport a la proposta de reforma de l'Estatut de Catalunya aprovada el 30 de 
setembre de 2005 pel 90% de les persones representants del Parlament de Catalunya.  

2. Donar suport específic a la defensa i el manteniment dels articles 4, 40, 41 i 153 de 
la reforma pel caràcter innovador que contenen amb referència al reconeixement de drets de 
les dones i amb vista a la consolidació de polítiques de dones a Catalunya.  

3. Reconèixer el paper cabdal que han tingut les entitats i grups de dones de Catalunya, 
i també  les ciutadanes a títol individual, a l'hora de realitzar aportacions específiques en 
matèria de drets i deures de les dones, així com dels principis rectors de les polítiques de les 
administracions de Catalunya.  
          4. Reconèixer la tasca que realitzen els grups i les entitats de dones de Catalunya com a 
dinamitzadores d'una part important de la societat civil catalana i el seu paper com a creadores 
de xarxes de suport per a altres dones.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups d’ERC, Socialista –PSC-ICV- i de 
CiU), 1 en contra (PP) i 1 abstenció (CUP). 
 
Defensa la moció Joan Recasens (ERC), qui destaca que la moció es presenta arran del Dia 
Internacional de les Dones. El projecte d’Estatut aprovat pel Parlament conté preceptes 
importants en aquesta matèria, i cal recolzar les dones i els grups que treballen en aquest àmbit. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que donaria ple suport a la moció, però només en el cas que se 
suprimís el punt 1 que avala l’Estatut d’Autonomia, quan la CUP el rebutja i advoca per la 
independència. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot contrari, ja que el seu partit ha rebutjat l’Estatut. 
 
Aureli Ruíz (CiU) dóna suport al dictamen, tot i que la moció oblida altres articles de l’Estatut 
que afecten les dones molt més rellevants, com per exemple els articles 19 i 56. 
 
Àngels Agramunt (grup Socialista –PSC-ICV-) avala la moció i la necessitat d’avançar en 
polítiques d’igualtat. Seria bo cercar el consens en aquesta matèria. 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE RÀDIO 4 
 
Es presenta la següent moció d’ERC: 
 

La Societat Espanyola de Participacions Industrials, SEPI, d’acord amb la 
Direcció General de Ràdio Televisió   Espanyola, ha anunciat el tancament de Ràdio 4.  
La directora general Carmen Caffarel, ha fet servir una doble argumentació per 
justificar la decisió: baixa audiència i pressupost molt alt. Cap de les dues afirmacions 
es sostenible.  

Baixa audiència:  
Afirma la Directora General que tenim 8.500 oïdors. Les dades son certes si 
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acceptem els resultats del darrer Estudi General de Mitjans, “EGM”. Això no obstant, 
des de fa molts anys Ràdio 4 ha estat sotmesa a Ràdio Nacional d’Espanya pel que fa a 
la seva identificació i el seu indicatiu supeditat al de RNE: “Ràdio Nacional d’Espanya 
a Catalunya, Ràdio 4” o “RNE-4”, que és el que es feia servir fins l’arribada de la 
present direcció. Si analitzem el funcionament de “l’EGM” comprovarem que prioritza 
el nom de la cadena per sobre del canal, es a dir que qualsevol persona que afirmi 
escoltar, Ràdio Nacional d’Espanya a Catalunya, Ràdio 4 o RNE-4, es inclosa en el 
capítol d’audiència de RNE, amb el perjudici evident que això ha significat, de sempre, 
per a la nostra emissora. 

Pressupost:  
No sabíem que els serveis públics es mesuressin per la seva utilització. Al 

contrari, pensaven que eren serveis públics precisament perquè en cap cas la iniciativa 
privada tenia intenció de desenvolupar-los en no veure negoci. En la història recent del 
país pocs serveis públics rentables romanen en mans públiques. Fent demagògia: 
Tancarien vostès una estació de metro perquè la fa servir poca gent i per tant és massa 
cara?. 

Dades:  
El pressupost de RNE per tot Espanya és aproximadament de 170 milions 

d’euros i el de RNE a Catalunya de 6,5 milions. Es a dir que no arriba al 4 per cent. Si 
tenim en compte que Catalunya significa el 20 per cent del PIB de tot l’estat i que per 
població som més del 17 per cent dels habitants, on està l’excés de despesa?  
Si ens limitem a calcular els costos específics de Ràdio 4, exceptuant el personal de 
plantilla, comprovarem que la despesa es limita a 1,2 milions d’euros. Es a dir que no 
significa ni el 1 per cent de la despesa de tota RNE. 

Continguts:  
Des de fa temps els treballadors de Ràdio 4 estan reclamant definir el paper que 

l’emissora ha de jugar en el conjunt de la societat. Durant tota l’època del PP ha estat 
absolutament impossible. Contràriament, s’ha avançat en la indefinició i en la 
vulgaritat.  

Des de l’arribada del PSOE al govern i amb la Direcció General de Carmen 
Caffarel, Ràdio 4 ha estat oblidada i ha romàs a mans de l’antiga direcció del PP fins 
l’estiu de 2006. No es difícil d’imaginar el deteriorament que aquesta situació ha 
generat a l’emissora. Ara, com si els culpables fossin els treballadors, se’ls vol 
carregar les culpes d’una situació que tan sols la prudència ens impedeix qualificar de 
premeditada.  

Per acabar-ho d’adobar, l’anunci del tancament ha arribat després que la 
direcció actual, a petició de Madrid, presentés un projecte de programació basada en 
el concepte de servei públic fonamentat en la participació de la societat civil, el 
desenvolupament de l’agenda dels ciutadans i ciutadanes i la posta en escena dels 
problemes reals que afecten el món: la salut pública, la sostenibilitat, les migracions, 
les igualtats, les dones. Tot plegat sostingut per la difusió i el debat democràtic de 
conceptes clau en els temps que corren, com ara: la Cultura de Pau, la Solidaritat, la 
generació de Coneixements que ens aportin Confiança i Concòrdia i la Participació de 
Tothom sense restriccions.     
 

El català i la història: 
Ràdio 4 va néixer dos dies abans del referèndum per la reforma política 

celebrat el 1976. Adolfo Suárez va voler així donar una empenta significativa al català 
que l’ajudés a obtenir bons resultats a Catalunya.  Des d’aleshores ençà s’han repetit 
els intents de tancar-la, els més significatius han estat els anys 81, 91, 94 i enguany. No 
es nova, doncs, la voluntat reiterada de fer callar les veus en català pagades per l’estat. 
El català sempre ha estat incomprès a l’estat i en general, no han acabat d’entendre 
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perquè ens entestem en parlar-lo. En el cas de Catalunya, l’element de cohesió a RNE, 
més que la informació, ha estat l’idioma, el castellà, per ells l’espanyol. Es per això 
que Ràdio 4 i els seus treballadors mai hem estat del tot considerats treballadors de 
RNE. Pel contrari, nosaltres entenem que tenim tot el dret a formar-ne part i en català 
si Catalunya és membre de l’estat espanyol.  
 

El tancament 
Deixar que tanquin Ràdio 4 és donar-los-hi la raó i afeblir la presència del 

català en els mitjans de comunicació, presència que ja es prou dèbil. A més a més seria 
tant com acceptar que les decisions pel que fa a afers exclusius de Catalunya es poden 
prendre a Madrid. És cert que Ràdio 4 pertany a RTVE, però és també un Servei Públic 
que dona l’estat, que té obligació de donar-lo i no cal que recordem com van les 
balances del dèficit fiscal i financer. Us demanem doncs que ens ajudeu a salvar 
l’emissora, que ens doneu suport si opineu que en aquest cas són també els catalans els 
que tenen el dret a decidir. 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
1.- Demanar a La Societat Espanyola de Participacions Industrials, SEPI, i a la 

Direcció General de Ràdio Televisió Espanyola que es faci endarrera de la pretensió 
de tancar Ràdio 4, ja que un cop més s’atempta contra el català . 

2.- Demanar a els ajuntaments de la comarca i al consell comarcal de l’Alt 
Penedès que adoptin acords contra el tancament de Ràdio 4. 

3.-  Fer saber a el Parlament de Catalunya i el Parlament Espanyol l’acord 
pres, així com els grups parlamentaris d’ambdós parlaments, trametre també aquesta 
resolució a el President de la Generalitat i el President del Govern Espanyol. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Ríos (ERC) afirma que no es tracta només de defensar els treballadors afectats, sinó 
sobretot de mantenir un mitjà de comunicació fet a Catalunya i en català. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que no vol entrar en l’assumpte de la nació a què es refereixen les 
sigles RNE. Dóna suport a la moció, però pensa que és d’ingenus creure en què el govern de 
l’Estat defensarà la llengua catalana. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, malgrat les seves discrepàncies amb algun aspecte de la 
part expositiva. Els governs del PP mai no van plantejar el tancament de l’emissora. 
 
Josep M. Figueras (CiU) afirma que és important mantenir l’emissora, ja que es presta un servei 
públic del qual no s’ha de prescindir per raons pressupostàries. Ràdio 4 té un espai que cal 
respectar, al marge de criteris de rendibilitat. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV-)  dóna suport a la moció malgrat les seves 
reserves quant a la part expositiva. S’han de considerar altres criteris al marge dels 
economicistes. 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE RESIDUS 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 

L’augment de la producció de residus municipals i especialment residus d’envasos i 
embalatges d’un sol ús és un dels problemes més preocupants de la nostra societat, que hem de 
fer front des d’un punt de vista ambiental i social. En 10 anys a Catalunya han augmentat els 
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residus el 47% i els residus d’envasos han augmentat des de l’any 1997 data d’aprovació de la 
LERE (Llei d’envasos i embalatges) fins l’any 2004 s’han incrementat en un 112% en pes.  

Més del 40% de la brossa domèstica són envasos i embolcalls, la seva majoria d’usar i 
llençar molt sovint innecessaris i difícilment reciclables. Això implica l’esgotament de matèries 
primeres no renovables, consum d’energia, despeses importants pels municipis i els ciutadans 
en la gestió d’aquests envasos, amb l’agravant que la majoria dels envasos van a abocadors i 
incineradores, ja que solament es reciclen el 6’63% dels envasos (any 2005).  

La política de residus que fins ara s’ha aplicat al nostre país i a l’estat, no ha 
aconseguit trencar la dinàmica del creixement dels residus, ni complir les obligacions que la 
normativa comunitària mediambiental marca com és la dissociació entre el desenvolupament i 
l’augment de residus. En d’altres països europeus, s’ha aconseguit invertir aquesta tendència, 
tot fent que el creixement econòmic suposi menor quantitat de residus. Per tal d’aconseguir-ho, 
no només és important reciclar bona part de les deixalles que generem, sinó que és més 
important reduir la quantitat que en produïm. 

Els canvis que es proposen en la normativa comunitària en matèria de residus, 
s’abandona l’ordre de prioritats de la jerarquia ecològica de la gestió dels residus; de 
reducció, reutilització, reciclatge i finalment el tractament terminal dels residus (abocament i 
incineració), reclassifiquen la incineració de residus com a operació de recuperació únicament 
sobre la base de criteris de rendiment energètic, sense tenir en compte els impactes ambientals i 
sanitaris, i d’eficiència dels recursos, s’intenta desregularitzar i desharmonitzar, entre d’altres 
aspectes preocupants que poden representar un pas enrere.  

Conscients d’aquesta problemàtica i a proposta de la iniciativa de diferents entitats 
ecologistes del país aplegades a la Federació Ecologistes de Catalunya i altres entitats de 
l’estat, donem suport a la campanya de petició al Parlament Europeu, per defensar que no 
renuncií als criteris actuals de prevenció i aprofitament material dels residus, i que s’aposti per 
marcar objectius i polítiques efectives de prevenció de residus i de protecció del medi ambient a 
cada estat.  

Demanem al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, 
que donin suport a aquesta iniciativa i que així ho comuniqui al Ministeri de Medi Ambient i al 
Parlament Europeu. 

Per avançar en aquesta direcció, veient que ni a nivell comunitari ni a nivell de l’estat 
no s’avança en aturar l’augment de residus, ni els afectes ambientals que causen, donem suport 
a la proposta de redacció, consens i aprovació d’una Llei Catalana de Prevenció de residus, 
que aporti els objectius, instruments i plans eficaços per aconseguir una reducció de residus 
efectiva i promogui una societat, un consum més sostenible i responsable.. 

Per tot plegat, presentem al Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la següent 
MOCIÓ per a que acordi: 

1. Demanar al Parlament Europeu que es mantingui l’ordre de prioritats de la jerarquia 
ecològica de la gestió dels residus; de reducció, reutilització, reciclatge i al final el tractament 
finalista dels residus. 

2. Demanar al Parlament de Catalunya, que en virtut de les seves competències redacti i 
aprovi una Llei Catalana de Prevenció de Residus. 

3. Aquesta Llei hauria d’introduir diferents mesures per tal de reduir efectivament la quantitat 
de residus especialment d’envasos i embalatges: Generalitzar sistemes de caució/dipòsit i 
retorn sobre els envasos/ introduir taxes dissuasòries sobre els envasos i embolcalls d’usar i 
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llençar, les bosses de plàstic, els materials tòxics i perillosos/ plans de prevenció, amb objectius 
concrets de reducció dels residus, amb ritmes creixents gradualment/ redacció de plans 
territorials de reducció de residus. 

4. La nova llei hauria de reforçar la Llei Reguladora de la Incineració, en quant a prohibir la 
incineració de residus provinents de la recollida selectiva (i per tant envasos). 

5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat i al Parlament Europeu. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta darrera al 
grup del PP. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca les escasses competències municipals en la matèria i la necessitat 
d’una llei del Parlament. És preocupant especialment la qüestió dels envasos no reutilitzables, 
els quals danyen el medi ambient. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, perquè els objectius de la moció són 
econòmicament inviables. 
 
Josep M. Figueras (CiU) es mostra favorable a la moció, i esmenta que els ajuntaments tenim un 
rol a jugar, com poden ser campanyes per minimitzar els residus. Otger Amatller contesta que 
parlem de producció d’envasos, matèria aliena a l’Ajuntament. 
 
Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV-) es mostra favorable a la moció, si bé la redacció de 
la seva part dispositiva és deficient i caòtica (Otger Amatller contesta que ve proposada per una 
Federació citada i que la CUP respecta les iniciatives). Recober remarca que de les tres erres 
dels residus la més complicada i difícil és la reducció. 
 
 
POSSIBLE AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA 
 
Es comenta que el grup d’ERC ha presentat dues mocions després de la convocatòria de la 
sessió, una sobre el 75è aniversari de la proclamació de la República i una altra  sobre l’ús del 
català en el Registre Civil. 
 
Les mocions es llegeixen i els regidors d’ERC Joan Recasens i Joan Ríos en defensen la 
urgència. 
 
Els altres grups municipals intervenen per afirmar que la urgència no està justificada i que cal 
complir els terminis de presentació de les mocions. 
 
Finalment, ERC retira les mocions i aquestes resten sobre la taula per al proper ple. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) dóna les gràcies a Xavier Lecegui per la informació rebuda que havia 
demanat sobre denúncies fetes per comportaments incívics. Matisa però que no s’ha lliurat la 
informació certificada i autenticada com ell havia expressat. El secretari Francesc Giralt afirma 
que es tracta d’una nota estadística de la Policia sense signatura, per la qual cosa la secretaria 
general no té facultats per a certificar-la o autenticar-la. 
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b) Fernando García (CiU) fa un prec (que lliura per escrit al secretari) adreçat al regidor 
responsable de l’estudi que s’està fent sobre les necessitats de totes les persones més grans de 75 
anys que viuen soles. El grup municipal de CiU prega el lliurament de la següent informació 
(certificada pel secretari i intervinguda per l’interventor): còpia de la carta que l’Ajuntament 
adreça a aquestes persones; preguntes que han de respondre aquestes persones; dades exactes 
sobre l’empresa que fa l’enquesta; dades exactes sobre la coordinadora d’aquests enquestadors 
“Col·legi de Sociòlegs i Politòlegs de Catalunya”; cost de l’estudi (quan disposin d’aquesta 
dada); resultat de l’estudi abans del buidatge; relació de totes les persones que han estat 
enquestades. 
 
El secretari Francesc Giralt recull el prec escrit, i informa que el trametrà a l’alcaldia, si bé ni ell 
ni l’interventor tenen potestat per certificar i intervenir la informació demanada. 
 
c) Fernando García (CiU) manifesta que en el ple extraordinari celebrat avui l’alcalde ha cridat 
l’atenció al regidor Otger Amatller per haver fet referència en la seva intervenció a un diputat 
socialista que no es trobava present en el saló de sessions i que no podia replicar; en canvi, el 
regidor Francisco Romero s’ha referit a l’actuació d’un altre diputat (Joan Raventós, de CiU, 
segons es podia entendre perfectament, encara que no ha estat identificat explícitament), i no ha 
estat cridat a l’ordre, i s’interessa per les raons d’aquest tractament diferenciat. L’alcalde Marcel 
Esteve contesta que ha intentat ordenar el debat amb justícia i equitat. 
 
d) Otger Amatller (CUP) presenta dues preguntes per escrit que lliura al secretari, una sobre 
l’inventari i el patrimoni de la Festa Major, i una altra sobre el compliment de diferents mocions 
del ple (ús del català, símbols falangistes, democràcia participativa i català a les fires). 
 
e) Otger Amatller (CUP) fa referència a una moció aprovada pel ple sobre la diversitat sexual, i 
pregunta si s’han fet els cursos reclamats en escoles i instituts. L’alcalde contesta que ja se li 
respondrà. 
 
f) Otger Amatller (CUP) pregunta si s’està aplicant el tribut a bancs i caixes per l’ús de la via 
pública mitjançant caixers automàtics. Es contesta que ja es respondrà. 
 
g) Josep M. Figueras (CiU) prega que per a quan algun veí o entitat hagi d’intervenir en un ple 
(com és el cas del ple extraordinari d’avui) hi hagi preparat un micròfon addicional, per evitar 
problemes i disfuncions. 
 
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 


