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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 03/2004
Caràcter: ordinari
Data: 17 de febrer de 2004
Horari: de 20,04 a 22,45 hores
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
- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomé i Ferrer
- Josep Maria Figueras i Pagès
- Fernando García i González
- Anna Girona i Alaiza
- Mònica Gispert i Puig
- Xavier Lecegui i Ruano
- Joan Pareta i Papiol
- Josep Ramon i Sogas
- 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 de la corporació.

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

Desenvolupament de la sessió

ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions
plenàries de dates 20 i 28 de gener de 2004, ordinària i extraordinària respectivament.

El text de les actes és aprovat per assentiment.
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Malgrat això, el regidor de CiU Josep M. Figueras demana que se li lliuri una còpia de
la carta de renúncia a la condició de regidor de l’exalcalde Joan Aguado i Masdeu, la
qual petició manifesta l’alcalde que serà atesa.

I. PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR XAVIER LECEGUI

En aquest moment, pren possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilafranca
el senyor Xavier Lecegui i Ruano, substitut en aquesta condició de regidor de Joan
Aguado i Masdeu, tenint en compte que ja s’ha rebut prèviament la credencial
acreditativa a favor seu lliurada per la Junta Electoral Central.

Xavier Lecegui pren possessió efectiva davant de l’alcalde i del ple, després de fer la
promesa d’acatament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, segons la fórmula
prevista en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril.

L’alcalde Marcel Esteve remarca que Xavier Lecegui substitueix Joan Aguado com a
regidor, el felicita i li dóna l’enhorabona.

DACIÓ DE COMPTE D’ASPECTES DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

L’alcalde Marcel Esteve fa referència als punts següents:

a) Que s’ha presentat un escrit de la regidora Mònica Gispert renunciant al càrrec,
renúncia de la qual el ple en prendrà coneixement al final d’aquesta sessió.

Intervé Mònica Gispert tot dient que no es tracta tant d’una renúncia com d’una tria.
L’apassiona la seva feina de mestra. Assumir una regidoria amb atribucions de govern
era engrescador també, però es necessita dedicar-hi un temps del qual ella no disposa si
vol continuar plenament amb la seva tasca pedagògica. Manifesta que ERC té persones
preparades per assumir aquest rol polític, i que només es fa un relleu de persones. Ella
continuarà treballant en el sí d’ERC.

L’alcalde Marcel Esteve, en nom de tots els regidors i regidores i en nom propi, elogia i
agraeix la dedicació i les aportacions al consistori de Mònica Gispert.

b) L’alcalde Marcel Esteve comunica que el grup municipal Socialista (format pel PSC
i també per Iniciativa per Catalunya i independents) ha assolit un acord de govern
municipal amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). S’ha fet un esforç de
consens pactant un programa amb unes 200 mesures per aquests més de tres anys que
resten de mandat. L’acord és també fruit de la proximitat ideològica de les diferents
forces polítiques que passen a fer-se càrrec del govern municipal, totes elles catalanistes
i d’esquerres. Es tractarà de governar per continuar construint una Vilafranca de
progrés, amb respecte a la pluralitat i a la diversitat. Estem en presència d’un projecte
de treball d’equip que ara s’inicia, i fa una crida als altres grups municipals per a poder
continuar treballant i col·laborant plegats en múltiples assumptes, tant de caràcter
estratègic com més puntual.
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c) Es dóna compte al ple de dos decrets dictats per l’alcalde avui mateix amb el nou
cartipàs resultant de l’acord de govern. El primer fa referència a les Àrees, als seus
coordinadors i als delegats, i el segon a la composició i atribucions de la Junta de
Govern Local. L’alcalde explica el contingut d’aquests decrets, prèviament tramesos als
grups municipals.

A efectes de constància, el text dels decrets de 17 de febrer de 2004 és el següent:

“Atès que l'article 56 de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya, i el
Reglament orgànic municipal (ROM), preveuen la potestat de delegació d'atribucions de
l'alcaldia en favor de regidors i regidores.

Atès que l'organigrama d’estructura i funcionament de l’Ajuntament vigent,
aprovat per la Comissió de Govern el 13 de gener de 2003, preveu l'existència de cinc
àrees de direcció política i de gestió de serveis (Àrea de Serveis Interns, Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana, Àrea de Benestar Social, Àrea de
Desenvolupament de la Ciutat i Àrea de Via Pública), com a responsable de cadascuna de
les quals hi ha d’haver un regidor o regidora de l'Ajuntament.

Atès que a mitjans de l’any 2003 l’alcaldia va nomenar les diferents persones que
havien d’assumir la condició de regidors/res Coordinadors/res d’Àrea i de regidors/res
Delegats/des. Tanmateix, cal fer les modificacions adients tenint en compte la nova
composició del govern municipal, que a partir d’ara comptarà amb la participació tant del
grup municipal Socialista (PSC-Progrés Municipal-Iniciativa) com del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

Atès que s’estima procedent fer modificacions puntuals en la denominació i en
l’àmbit funcional de les diferents Àrees.

Per tot això,   DISPOSO:
1. Es fan els següents nomenaments de membres de la Junta de Govern Local i

tinents d’alcalde com a regidors Coordinadors d’Àrea, els quals regidors tindran una
delegació general d’atribucions de gestió i resolució dels assumptes de les seves Àrees
respectives d’actuació:

- Regidor Coordinador de l’Àrea de Benestar Social, i alhora regidor Coordinador
de Govern: Ramon Nonat Xena i Pareta.

- Regidor Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns, i alhora portaveu del Govern i
Adjunt a la Presidència: Francisco M. Romero i Gamarra.

- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana:
Lourdes Sánchez i López.

- Regidor Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció:
Patro Recober i Caballe.

- Regidor Coordinador de l’Àrea d’Acció Territorial: Joan Pareta i Papiol.
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Via Pública: Anna Girona i Alaiza.

Es posa en relleu el següent:
a) El càrrec de regidor Coordinador de Govern, que assumeix Ramon N. Xena i

Pareta, comporta la coordinació i la planificació de l’acció del govern municipal de
conformitat amb l’Acord de Govern assolit pels grups municipals Socialista i d’ERC, les
relacions amb la resta de grups municipals, i la revisió dels assumptes que s’han de tractar
en el si de les reunions de regidors Coordinadors i de l’equip de govern, de la Junta de
Govern Local i del Ple, tot això juntament amb el regidor Adjunt a la Presidència i sota la
supervisió última de l’alcaldia. També comporta la intervenció, juntament amb el regidor
responsable, de la coordinació dels plans transversals de l’Ajuntament.
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b) El càrrec de portaveu del Govern que assumeix Francisco M. Romero implica
fer palesa la postura de l’equip de govern municipal davant dels grups municipals, els
mitjans de comunicació, les entitats, etc., i el d’Adjunt a la Presidència del qual es fa
càrrec el mateix regidor comporta l’assumpció de les tasques definides en l’apartat a)
anterior, i la coordinació dels mitjans assignats al Gabinet de l’alcaldia.

2. Els regidors Coordinadors esmentats i nomenats assumeixen la direcció, la
coordinació i la gestió de l'Àrea corresponent i dels serveis i activitats que s’hi comprenen,
i han de coordinar i supervisar la tasca dels regidors que ostentin delegacions específiques
adscrites a l'Àrea de la qual són responsables. Els regidors Coordinadors assumeixen per
delegació les atribucions de l'alcaldia en cada una de les Àrees establertes, llevat les que
legalment resulten indelegables i les que es troben delegades en favor de la Junta de
Govern Local, i estan facultats per a dictar actes administratius que afectin a tercers. En
aquest sentit, i en relació amb les matèries incloses dins la seva Àrea corresponent, poden
els regidors Coordinadors signar documents de tràmit i definitius, dictar propostes de
resolució i resolucions, celebrar contractes administratius i privats quan la facultat de
contractació no s’hagi delegat en la Junta de Govern, exercitar plenament la potestat
sancionadora, dictar requeriments i realitzar en general totes les actuacions necessàries i
congruents per a la direcció, gestió, impuls i resolució dels serveis, de les activitats i de les
potestats i funcions adscrites a l’Àrea.

Tanmateix, l'alcaldia ha de rebre informació detallada de la gestió realitzada i dels
actes dictats i ha de ser informada i consultada sobre les decisions de transcendència
abans de la seva adopció. També pot l’alcaldia, quan ho estimi convenient, dictar actes
administratius o emprendre actuacions en relació amb qualsevol de les delegacions
establertes mitjançant aquest decret.

3. Els regidors Coordinadors d’Àrea nomenats seran membres nats de les
Comissions Informatives que puguin existir de la mateixa denominació i/o amb matèries
atribuïdes similars, i exerciran per delegació de l’alcaldia  la presidència de la seva
comissió respectiva. En aquest sentit, es delega la presidència de les Comissions
Informatives de (1) Benestar Social, (2) Serveis Interns i (3) Desenvolupament de la Ciutat
i Via Pública (o la denominació definitiva que el ple acordi) en els regidors Ramon N.
Xena i Pareta, Francisco M. Romero i Gamarra i Patro Recober i Caballé respectivament.

4. S’estableix, modificant en la mesura necessària l’organigrama de 13 de gener de
2003, que corresponen a cada Àrea, a títol enunciatiu i no limitatiu, els camps d’actuació
següents:

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
- Serveis Socials d’Atenció Primària, amb inclusió de serveis i activitats com

immigració, Centre Obert, Casa Petita, etc.
- Cultura, amb definició de polítiques culturals i gestió d’equipaments:

equipaments o infraestructures culturals, biblioteca, museus, festa major, teatres (sens
perjudici de les atribucions del Patronat del teatre “Cal Bolet”) i auditoris, Ateneu
Popular, equipament l’Escorxador, serveis com l’Escola Municipal de Música,
organització i/o participació en relació amb actes culturals, etc.

- Política lingüística. Inclou les relacions amb el Consorci de Normalització
Lingüística, els Serveis de Català i vetllar pel compliment del Reglament sobre l’ús de
la llengua catalana a l’Ajuntament.

- Salut: salut pública, inspecció de l’entorn, animals domèstics, control del
repartiment de publicitat, etc.

- Esports: política d’esports i foment de la seva pràctica, manteniment, millora i
ampliació de les instal·lacions esportives, relacions amb les entitats esportives, etc., sens
perjudici de les atribucions estatutàries del Patronat Muncipal d’Esports.
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- Educació: gestió del servei municipal de Llars d’Infants, manteniment de centres
escolars i d’infreaestructures escolars en general, impuls de nous centres educatius,
participació en consells escolars, Escola d’Arts i Oficis, promoció d’estudis universitaris i
ajuts a estudiants universitaris (a través de l’organisme autònom “Torras i Bages”) etc.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
- Administració financera i Hisenda municipal.
- Planificació estratègica des dels punts de vista general, econòmic i financer.
- Elaboració, gestió i execució dels pressupostos municipals.
- Propostes d’elaboració i modificació d’Ordenances fiscals i de preus públics.
- Intervenció general i comptabilitat.
- Coordinació i supervisió econòmica dels organismes autònoms i empreses

municipals.
- Inventari del patrimoni municipal i gestió patrimonial.
- Gestió tributària i inspecció: gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres

ingressos de dret públic, resolució de recursos en la matèria, etc.
- Tresoreria municipal.
- Gestió Cadastral.
- Informàtica.
- Secretaria General de l’Ajuntament.
- Servei Jurídic de l’Ajuntament.
- Estadística, padró d’habitants i serveis generals.
- Gestió administrativa del cementiri i dels drets funeraris.
- Oficina d’Atenció Ciutadana i registre de documents.
- Organització administrativa i circuïts administratius.
- Polítiques i gestió de compres i criteris sobre contractació administrativa.
- Gestió i manteniment del Sistema d’Informació Territorial o Geogràfica (GIS).
- Recursos Humans: direcció i gestió del personal, negociació col·lectiva i comissió

paritària, seguretat i salut en el treball i riscos laborals, nòmines, control de presència,
llicències i permisos, valoració de llocs de treball, elaboració de propostes sobre plantilla,
relació de llocs de treball i selecció dels empleats públics, formació del personal i política
de recursos humans en sentit ampli en general.

- Governació, amb inclusió de permisos d’activitats a la via pública (activitats de
venda, quioscos, taules i cadires, parades, marquesines, concentracions humanes, etc.),
permisos d’armes, d’activitats del taxi i similars i exercici de la potestat sancionadora en
matèria d’establiments públics i d’incompliments d’Ordenances municipals de caràcter
governatiu. Llicències i permisos ambientals i control dels requeriments tècnics a què
s’han de sotmetre les activitats econòmiques.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- Relació amb els mitjans de comunicació i direcció del Departament de

Comunicació.
- Butlletí municipal d’informació i altres sistemes de comunicació amb la

ciutadania.
- Imatge corporativa i comunicació global de l’Ajuntament.
- Manteniment i millora de pàgines web de l’Ajuntament.
- Protocol de l’Ajuntament.
- Ràdio i televisió municipal, sens perjudici de l’autonomia de la societat municipal

SERCOM,S.L. en aquesta matèria.
- Suport a la Sindicatura Municipal de Greuges, la qual actuarà amb plena

independència.
- Participació i relacions ciutadanes.



6

- Polítiques i programes de relacions europees.
- Coordinació general dels Plans Transversals creats per l’Ajuntament.

Polítiques de Cooperació i Solidaritat.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ
- Turisme: Oficina d’Informació, promoció del turisme, etc., a través del Patronat

de Comerç i Turisme.
- Comerç i Fires: polítiques de comerç, POEC, fires com les del Gall i de Maig,

etc., a través del Patronat Municipal de Comerç i Trurisme.
- Societat del coneixement i noves tecnologies: polítiques de foment i impuls en

matèria de noves tecnologies i societat i ciutat del coneixement.
- Mercats: mercats dels dissabtes i dels dimarts, mercats de Sant Salvador i la

Pelegrina, mercat de la carn, etc. Aquestes funcions les assumeix el Patronat Muncipal de
Comerç i Turisme.

- Consum: protecció dels consumidors, OMIC, Junta Arbitral de Consum, etc.
Treball i formació per a l’ocupació: foment de l’ocupació, formació, empreses d’inserció,
etc.

ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL
- Urbanisme: gestió, direcció i control de projectes i d’obres municipals,

planejament urbanístic, gestió urbanística, intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del
subsòl (llicències urbanístiques, ordres d’execució i declaracions de ruïna, etc.),
protecció de la legalitat urbanística, etc.

- Habitatge: polítiques de rehabilitació, promoció d’habitatges amb finalitats
socials, línies de subvencions per a l’accés a l’habitatge, etc., sens perjudici de l’activitat
de la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.

- Gestió d’aigües i del clavegueram, tasques que són assumides per l’Empresa
Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A.

- Promoció econòmica, en sentit ampli, amb inclusió del desenvolupament
empresarial a través de projectes des del Centre Àgora.
Medi Ambient: impuls de la política municipal en matèria de medi ambient; gestió i control
del medi ambient; polítiques específiques de sostenibilitat; preservació de paisatges i de
sòls protegits, rieres, contaminació de tot tipus, estudis ambientals, exercici de la potestat
sancionadora en matèria mediambiental, etc.

ÀREA DE VIA PÚBLICA
- Impuls d’obres de millora i manteniment de les vies públiques de Vilafranca.
- Supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
- Enllumenat públic.
- Parcs i jardins municipals.

- Direcció de la Unitat de Serveis de l’Ajuntament.
- Cementiri municipal i serveis funeraris: manteniment, millora i si escau

ampliació del cementiri municipal, serveis funeraris.
- Tramitació de determinades llicències i permisos que afectin les vies públiques

des del punt de vista de les obres i de les infraestructures (rases per a serveis, ocupacions i
interrupcions derivades d’obres, guals per a l’entrada de vehicles, etc.).

- Coordinació dels diferents treballs públics i privats que afecten les vies públiques,
per tal de reduir molèsties i garantir l’eficiència.

- Conservació, manteniment, millora i neteja dels edificis municipals.
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- Direcció i prefectura superior del Cos de la Policia Local, vetllant per la seva
eficàcia, eficiència i millora del servei, i per la seguretat ciutadana tenint en compte
l’abast de les competències municipals en la matèria.

- Protecció Civil.
- Transports i Mobilitat.
- Circulació de persones i de vehicles per la vila i control del trànsit, adoptant les

mesures adients, i exercici de la potestat sancionadora en matèria de trànsit i circulació.
- Aparcaments.

Acció cívica.
5. Es confereixen les següents delegacions específiques en favor dels regidors i

regidores que s'esmenten, amb la finalitat de gestionar assumptes o serveis determinats
(tasques d’estudi, proposta i execució) i sense que la delegació comporti la facultat de
dictar actes administratius que afectin a tercers. Tanmateix, i sempre en el supòsit que
siguin membres de la Junta de Govern, s’estableix que el regidor d'Urbanisme i
d’Habitatge, Josep Colomé i Ferrer, tindrà potestat per a dictar actes administratius en
aquesta matèria no delegats en favor de la Junta de Govern Local, especialment
l'atorgament i la denegació de llicències urbanístiques, l’emissió d’ordres d’execució
d’obres, la tramitació d’expedients de restauració de la realitat alterada i de l’ordre
urbanístic infringit i l’exercici de la potestat sancionadora en matèria urbanística.
Igualment, pel que fa al regidor d’Hisenda i de Compres,  Francisco M. Romero i
Gamarra, pot també dictar actes administratius en aquestes matèries quan l’acord no
correspongui a la Junta de Govern, especialment pel que fa a compres de béns mobles,
gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i altres ingressos de dret públic i
resolució de recursos administratius contra actes dictats en relació amb aquestes
qüestions.

a) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
-  CULTURA: JOAN RÍOS I RALLÉ
-  EDUCACIÓ: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ
- ESPORTS: ÀNGELA AGRAMUNT I ANDREU (nomenament provisional,

posteriorment futur regidor d’ERC Joan Recasens i Rosell).
- SERVEIS SOCIALS: RAMON N. XENA I PARETA
- SALUT: PACO ÁLVAREZ i VÁZQUEZ
- POLÍTICA LINGÜÍSTICA: JOAN RÍOS I RALLÉ

b) ÀREA DE SERVEIS INTERNS
- PLANIFICACIÓ: ANNA GIRONA I ALAIZA
- ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS: FRANCISCO M. ROMERO I

GAMARRA
- HISENDA : FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
- COMPRES : FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
- OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA: ANNA GIRONA I ALAIZA
- INFORMÀTICA I SISTEMA D’INFORMACIÓ GIS: FRANCISCO M. ROMERO i

GAMARRA
-  GOVERNACIÓ: JOAN PARETA I PAPIOL

c) ÀREA DE  COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
- PARTICIPACIÓ CIUTADANA: ÀNGELA AGRAMUNT I ANDREU
- COMUNICACIÓ: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ
- RELACIONS EUROPEES: LOURDES SÁNCHEZ I LÓPEZ
- COOOPERACIÓ I SOLIDARITAT: ÀNGELA AGRAMUNT I ANDREU



8

- COORDINACIÓ DELS PLANS TRANSVERSALS: PATRO RECOBER I
CABALLÉ

d) ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I PROMOCIÓ
- TURISME: JOAN PARETA I PAPIOL
- SOCIETAT DEL CONEIXEMENT: PATRO RECOBER I CABALLÉ
- TREBALL:FRANCISCO M. ROMERO I GAMARRA
- MERCATS: JOAN PARETA I PAPIOL
- FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ: PACO ÁLVAREZ I VÁZQUEZ
- CONSUM: PACO ÁLVAREZ I VÁZQUEZ
- COMERÇ I FIRES: JOAN PARETA I PAPIOL

e) ÀREA D’ACCIÓ TERRITORIAL
- PROMOCIÓ ECONÒMICA: JOAN PARETA I PAPIOL
- URBANISME: JOSEP COLOMÉ i FERRER
- HABITATGE: JOSEP COLOMÉ i FERRER
- MEDI AMBIENT: PATRO RECOBER i CABALLÉ
- OBRES I PROJECTES: JOAN PARETA I PAPIOL

f) ÀREA DE VIA PÚBLICA
- SERVEIS VIARIS: ANNA GIRONA I ALAIZA
- SEGURETAT CIUTADANA: XAVIER LECEGUI I RUANO
- PROTECCIÓ CIVIL: XAVIER LECEGUI I RUANO
- MOBILITAT I APARCAMENT: ANNA GIRONA I ALAIZA
- SERVEIS FUNERARIS: ANNA GIRONA I ALAIZA
- ACCIÓ CÍVICA: PACO ÁLVAREZ I VÁZQUEZ

6. En relació amb els plans transversals que existeixen a l'Ajuntament de
Vilafranca, adscrits a l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana, es nomenen els
següents regidors i regidores responsables dels diferents plans:

- Pla d'Infància (inclou Casal d’Estiu): ÀNGELA AGRAMUNT i ANDREU
(nomenament provisional. Posteriorment futur regidor d’ERC Joan Recasens i Rosell).

- Pla per la Igualtat (inclou Casal de la Dona): ÀNGELA AGRAMUNT I ANDREU
- Pla Vila Jove (inclou l’Etcètera) : FRANCISCO M. ROMERO i GAMARRA
- Pla per la Convivència: ANNA GIRONA I ALAIZA
- Pla per a la Gent Gran: PATRO RECOBER i CABALLÉ

7. Pel que fa a la facultat d’autoritzar matrimonis civils prevista a l’article 51.1 del
Codi Civil, a més a més de l’alcalde, podran exercitar-la a la Casa de la Vila tots els
regidors i regidores del consistori de forma indistinta, sempre que ho acceptin i que es faci
una petició expressa de les persones que volen contreure matrimoni sobre el desig que
autoritzi aquest matrimoni un regidor/a determinat/da. En el supòsit de manca de petició
expressa, les designacions per a l’autorització de matrimonis les farà l’alcaldia, la qual en
tot cas portarà a terme les tasques indispensables de coordinació en aquesta matèria.

8. Donar compte d'aquest decret al Ple municipal, notificar-lo a les persones
interessades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”.

......

“Atès que l'article 54 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix
que la comissió de govern (actualment junta de govern local) és integrada per l'alcalde i
un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats
lliurement per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple, i que a la comissió de govern
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li correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions
que l'alcalde o un altre òrgan de govern li deleguin.

Atès que l'article 55 de la mateixa Llei disposa que l'alcalde designa i revoca
lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern, i que els
tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant,
d'absència o de malaltia.

Atès que el nomenament de la comissió de govern (actualment, junta de govern) i
dels tinents d’alcalde es va fer per decret de l’alcaldia de data 17 de juny de 2003, si bé
s’ha de modificar tenint en compte la nova composició de l’equip de govern municipal,
integrat a partir d’ara a més de pel grup Socialista (PSC-Progrés Municipal-Iniciativa)
pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. Quant a les delegacions fetes a la Junta
de Govern, s’opta per mantenir aquelles que van ser delegades per decret de 17 de juny de
2003.

Per tot això,  DISPOSO:
1. Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès,

presidida per aquesta alcaldia, estarà integrada pels set regidors i regidores següents:
Ramon N. Xena i Pareta, Anna Girona i Alaiza, Joan Pareta i Papiol, Patro Recober i
Caballé, Lourdes Sánchez i López, Francisco M. Romero i Gamarra i Josep Colomé i
Ferrer.

2. Amb caràcter general, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la
Casa de la Vila cada dilluns, o el dia hàbil immediat posterior, a les 13 hores.

3. Sens perjudici de la funció d'assistència a l'alcalde que correspon a la Junta de
Govern Local, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions pròpies
següents:

A) En matèria de contractació
- Contractació administrativa d’obres i instal·lacions, gestió de serveis,

subministraments, consultoria i assistència , serveis i contractes administratius especials
de quantia superior a 3.500 euros, observant els procediments i les formes en cada cas
aplicables d’acord amb la llei, sense que superin els límits de la competència que la llei
atribueix a l’alcalde (10% dels recursos ordinaris del pressupost, 6.010.121,04 euros o
quatre anys de durada del contracte). La competència delegada comporta l’atribució a la
Junta de Govern Local de les facultats d’aprovació dels projectes, de l’expedient de
contractació, dels plecs de condicions i de l’exercici de totes les facultats que la legislació
atribueix a l’òrgan de contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i
resolució del contracte; pel que fa a les certificacions periòdiques d’obres i serveis objecte
de contractació, han de ser aprovades per la Junta si el seu import supera els 6.000 euros.

- Contractació d’arrendaments i aprovació d’altres contractes de dret privat de
quantia superior a 3.500 euros i inferior a 6.010.121,04 euros.

B) En matèria de personal i funció pública
- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació.
- Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a

la provisió de llocs de treball, així com el nomenament del personal funcionari i laboral.
- Aprovació de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió de

places i de llocs de treball.
- Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de

l’Ajuntament no establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per serveis
extraordinaris, hores extraordinàries, complements de productivitat, etc.).

C) En matèria d’hisenda i gestió tributària
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- Declaració de fallits i incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic.
- Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari

de recaptació.
- Aprovació de la gestió i de la justificació dels manaments a justificar emesos.
- Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de

les persones interessades.
- Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la

quantia de la liquidació superi la quantitat de 3.000 euros.
- Aprovació d’expedients d’aplicació de contribucions especials.

D) En matèria d’urbanisme, habitatge , medi ambient i governació
- Concessió i denegació de llicències municipals en general, excepte les

corresponents a obres menors, especialment les d'obres majors, parcel·lació, instal·lació o
obertura d'activitats, llicència o permís ambiental, primera ocupació i ús d'edificis,
ocupació o ús de béns de domini públic, aprovació de l’informe en els expedients
d’autorització ambiental i dels informes sobre qualificació, compatibilitat o aprofitament
urbanístic.

- Aprovació prèvia dels projectes per a realitzar actuacions en el sòl no
urbanitzable.

- Imposició de noms a les vies i espais públics (nomenclàtor) i adopció de mesures
de senyalització a les vies públiques i d'ordenació del trànsit que impliquin variacions
transcendents en sectors o zones determinades.

- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels actes
administratius inherents a la gestió urbanística i dels projectes d'urbanització , així com
l'aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament
urbanístic general (plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans especials
de millora urbana), i adopció d’acords de suspensió de l’atorgament de llicències sempre
que es vinculin a la formulació o modificació del planejament urbanístic derivat.

- Aprovació de tots els actes administratius inherents a l’exercici de la potestat
expropiatòria del municipi.

- Acceptació de la cessió dels vials i de totes les dotacions que es deriven de la
gestió urbanística, i l’acord de recepció de les obres d’urbanització.

- Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística.
- Resolució final i definitiva dels expedients sobre declaració de l’estat ruïnós de

les edificacions.
- Aprovació de convenis per a la rehabilitació d’habitatges destinats al servei de

cessió temporal d’habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social, cessions
temporals d’aquests habitatges afectats al servei i concessió de subvencions en matèria
d’habitatges.

E) En matèria de patrimoni
- Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 3.500 euros

i no superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
- Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia no superi el 10% dels

recursos ordinaris del pressupost i es trobi prevista, tractant-se de béns immobles, en el
pressupost municipal.

- Declaració de béns no utilitzables.

F) En matèria de responsabilitat patrimonial
- Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament.

G) En matèria de cooperació interadministrativa
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- Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions
públiques, sempre que no sigui competència del Ple municipal.

- Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no
sigui competència del Ple municipal.

H) En matèria d’activitat de foment
- Atorgament de subvencions de qualsevol mena de quantia superior a 1.200 euros.
4. El règim de les atribucions delegades en la Junta de Govern Local

serà el previst en la legislació administrativa general i en el Reglament orgànic
municipal. Tanmateix, l’alcaldia assumirà directament l’exercici de les funcions
delegades quan en supòsits d’urgència es consideri adient, i posteriorment en
donarà compte a la Junta de Govern Local o bé se sotmetran a la seva
ratificació els decrets que es dictin.

5. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè
d'aquest Ajuntament els regidors i regidores Ramon N. Xena i Pareta, Anna Girona i
Alaiza, Joan Pareta i Papiol, Patro Recober i Caballé, Lourdes Sánchez i López,
Francisco M. Romero i Gamarra i Josep Colomé i Ferrer respectivament. En els
supòsits d’absència, de vacant o de malaltia de l’alcalde, s’ha d’establir per decret
quin tinent d’alcalde el substitueix i, en el cas que no s’hagi dictat un decret exprés, la
substitució es farà automàticament seguint l’ordre de nomenament entre els tinents
d’alcalde presents.

6. Donar compte al Ple municipal d'aquest decret, notificar-lo a les persones
designades i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província”.

d) L’alcalde dóna compte del fet que el nou regidor Xavier Lecegui resta integrat
dins del grup municipal Socialista, i que el nou portaveu d’aquest grup passa a ser Josep
Colomé i Ferrer.

e) L’alcalde Marcel Esteve dóna compte d’un decret d’avui mateix, disposant el
cessament de Xavier Lecegui en el seu càrrec de confiança de Coordinador en matèria de
Policia i Seguretat, la qual cosa és una conseqüència de la seva presa de possessió del
càrrec de regidor.

II. PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS (POEC)

El text del dictamen és el següent:

Atès que l’article 16 de la Llei del Parlament 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials, regula la figura dels Programes d’orientació per als
equipaments comercials (POEC), com a instrument per adaptar l’equipament comercial
dels municipis a les necessitats dels consumidors. Aquests Programes tenen una
vigència màxima de quatre anys, la seva aprovació inicial correspon al ple municipal i,
la definitiva, al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat, previ
informe de la Comissió d’Equipaments Comercials.

Atès que els POEC es regulen exhaustivament per l’Ordre 8 de juliol de 1998, la
qual estableix que han de contenir una memòria, un programa d’actuació que defineixi
el model comercial del municipi, els criteris de localització de la seva implantació i les
actuacions proposades, així com la documentació gràfica corresponent. L’Ordre fa
referència a la necessitat d’una aprovació inicial per part del ple, a l’obertura d’un
període d’informació pública de 30 dies com a mínim, a una aprovació provisional per
part del ple i a l’aprovació definitiva que correspon a la Generalitat.
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Atès que s’ha elaborat, a través d’un encàrrec a una consultoria externa
(Consulting Barcelona Economia, S.L.), el Programa d’orientació per als equipaments
comercials (POEC) corresponent a Vilafranca del Penedès, el contingut del qual es
considera correcte per adaptar l’equipament comercial de la ciutat a les necessitats de
consum de la població, definir el model comercial i programar les actuacions
necessàries adients, s’

ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Programa d’orientació per als equipaments comercials

(POEC) de Vilafranca del Penedès, tal com ha estat elaborat i consta incorporat a
l’expedient.

2. Sotmetre el Programa a informació pública durant un termini de trenta dies
hàbils, als efectes de la presentació de possibles reclamacions, al·legacions o
suggeriments.

3. Posteriorment, i a la vista del resultat del procés d’informació pública, el ple
aprovarà el Programa provisionalment, amb les modificacions que en el seu cas
escaiguin.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Joan Pareta explica que la Llei d’equipaments comercials preveu la figura dels POEC,
instrument del qual es poden dotar els ajuntaments per adaptar els equipaments
comercials dels seus municipis. L’Ajuntament va encarregar la redacció del programa a
una consultoria en el mes de setembre de 2002, per tal d’establir mesures de foment i
d’adaptació. Destaca que tots els grups són coneixedors del document, i que s’ha
produït un ampli procés de participació, amb intervenció d’entitats de botiguers, tècnics
municipals, representants de la Generalitat, de la Diputació, del Consell Comarcal i de
la Cambra de Comerç. Joan Pareta fa un repàs del procés seguit (reunions, comissions,
etc.). Ara s’obrirà el període d’informació pública, amb la possibilitat d’intervenció de
les entitats i de la ciutadania, i després la qüestió retornarà, previ estudi de les
al·legacions per part de l’empresa consultora, al ple per a la seva aprovació provisional.
Vilafranca serà un dels primers municipis amb POEC, però com a capital comercial
s’ho mereix.

Otger Amatller (CUP) afirma que votarà a favor perquè el programa és inicialment
positiu i pot beneficiar el comerç. Durant el període d’informació pública la CUP farà
al·legacions, perquè s’han detectat també diferents aspectes negatius: es potencien les
franquícies i les marques reconegudes (fuita de capital i precarietat laboral), no es
distingeix entre comerç autòcton i sucursalista, implantar grans superfícies pot ser
perjudicial, no és clar que es prevegi l’estalvi d’energia, es fa referència a la instal·lació
de sistemes de videovigilància, es limita erròniament l’oferta lúdica a cinemes i bars, el
programa parteix d’una visió centralista de Vilafranca respecte dels municipis de la
comarca, es troba a faltar més visió territorial i mediambiental, etc.

Josep Ramon (PP) dóna suport inicial al programa perquè conté mesures adequades.
Demana que es doni la màxima publicitat a la informació pública, perquè el programa
no afecta només als comerciants, sinó a tots els ciutadans. Hi ha aspectes discutibles: cal
avaluar el cost de les diferents mesures, quatre anys són insuficients per a l’execució de
totes les reformes, cal fer una agenda de mesures concretes, etc. Coincideix en molts
punts de la diagnosi ja tractats en aquest ple (brutícia dels carrers, inseguretat ciutadana,
necessitat de millorar el transport urbà, etc.). Es per això que el PP farà les seves
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al·legacions en diferents fronts: cal avaluar l’impacte comercial dels visitants del museu
remodelat, deixar clar que la transformació de certs baixos en comerços no és
obligatòria sinó que s’ha d’incentivar, plantejar-se si és encertat regular el sistema de
guals per hores, incrementar el mobiliari urbà, tenir en compte la pèrdua d’espais
d’aparcament que comportaria l’ampliació de les voreres del carrer Baltà de Cela, etc.

Ramon Xena (ERC) es mostra favorable al programa, si bé ERC en farà una relectura
durant el període d’informació pública.

Aureli Ruíz (CiU) critica el punt tercer del dictamen, perquè no s’hauria de dir que el
ple aprovarà el Programa provisionalment, sinó que aquest Programa se sotmetrà al ple
per a la seva consideració. A parer seu, el POEC és positiu, i destaca la participació que
ha existit. El POEC hauria d’anar acompanyat d’un pla d’aparcaments i d’un pla de
mobilitat. Cal estar a l’espera del període d’informació pública, i  cercar el consens.

Joan Pareta destaca que el Programa té unes finalitats determinades, i que no es pot fer
servir per a regular altres aspectes que són aliens a aquestes finalitats. El Programa
indica les línies d’actuació necessàries per gaudir d’un comerç àgil i amb futur, i caldrà
estudiar amb interès i cura les al·legacions que es presentin.

III. RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTES

El text del dictamen és el següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2003, va
aprovar els criteris 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 les quantitats aprovades han estat objecte d’actualització per a 2004,
en els termes previstos en el dictamen aprovat per acord de la Junta de Govern Local
de 19 de gener de 2004.

Atès que sense variar radicalment l’esquema aprovat, es considera necessari fer
unes modificacions puntuals, tenint en compte la nova composició política de l’equip de
govern municipal, que s’ha traduït en una assignació diferent de responsabilitats.

Atès que a efectes d’una major comprensió i sistemàtica es considera adient no
limitar-se a aprovar les modificacions puntuals, sinó fer una redacció completa del
règim que ha de regir en aquesta matèria.

Per això, s’ACORDA:
1. Derogar l’acord plenari de 23 de setembre de 2003, 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): 3.624 €.
 - Retribució mensual del regidor/a Coordinador/a de Govern, que té reconegut
el règim de dedicació exclusiva (14 pagues cada any): 3.286 €. Aquesta retribució és
incompatible amb la prevista per als regidors/res Coordinadors/res d’Àrea.
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- 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.

- 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,
amb l’excepció que més endavant s’esmenta):

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. S’estableix expressament la compatibilitat entre la percepció de retribució
per dedicació exclusiva o parcial  amb la percepció d’assistències a la comissió
informativa o al ple, però només en aquells casos en què la persona interessada tingui
la condició de portaveu de grup municipal.

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.). En el cas de
l’alcalde i del regidor Coordinador de Govern, s’estableix que pot percebre (si així ho
considera adient) una indemnizació fixa de 370 € mensuals en concepte de dietes
(concepte no retributiu), quantitat que serà incompatible amb la percepció
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d’indemnitzacions per despeses de desplaçament (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, disposant que les seves previsions s’aplicaran íntegrament
amb efectes a partir del dia 18 de febrer de 2004.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC) i 8 en
contra (CiU, PP i CUP).

Explica el dictamen el regidor Francisco Romero, qui remarca que es parteix de l’acord
plenari de l’any 2003 (amb les quantitats ja actualitzades per a 2004). A partir d’aquí es
reconeixen unes situacions concretes: nova figura del Coordinador de Govern, distinció
en el sou dels regidors amb dedicació exclusiva en funció de si són o no Coordinadors
d’Àrea i previsió del cas dels regidors amb delegació que són a més portaveus de grup,
els quals no han de cobrar el mateix que els regidors que no tenen delegacions.

Otger Amatller (CUP) recorda que ja va votar contra l’acord de 2003, perquè els sous
assignats eren i són excessius. És difícil d’explicar la figura del Coordinador de Govern,
ja que fa la sensació que fins ara existia descoordinació. Aquesta figura pot obeir,
efectivament, a una manca de coordinació de l’equip de govern, la qual cosa seria greu,
o bé es tracta d’un càrrec inútil pensat perquè algú visqui de l’erari públic amb un sou
vergonyós. Cal rebutjar el dictamen per dignitat i per higiene democràtica, ja que si no
la gent acabarà perdent la poca confiança que té en els polítics. Si s’aprova el dictamen
no tindrem les mans lliures ni netes.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari al dictamen. Les funcions del Coordinador de
Govern les hauria de fer l’alcalde, més i quan aquest ja té reconegut el règim de
dedicació exclusiva.

Pere Regull (CiU) pren també una postura contrària al dictamen. És cert que
l’organigrama o cartipàs és una responsabilitat del govern. Tanmateix, no és acceptable
en la mesura que suposa un gran augment de la despesa en l’apartat d’òrgans de govern.
Fins ara no hi havia Coordinador, i les funcions les assumia l’alcalde. Per tant, o abans
tot era un desatre o el desatre vindrà ara, amb un equip de govern que no es veu capaç
de tirar endavant. Pere Regull destaca que el Coordinador tindrà un sou proper al de
l’alcalde, amb dos sous totals reconeguts per la mateixa feina. A més, caldrà veure (ho
voldria saber) quans regidors tindran dedicació exclusiva o parcial a l’Ajuntament, ja
que poden ser molts i de forma injustificada. Amb el nou pacte de govern Vilafranca hi
perd econòmicament (augment del cost) i políticament, ja que l’equip de govern
existent fins ara hagués pogut assolir, amb la confiança necessària, els suports adients
en el ple. Fa la impressió que s’ha comprat el pacte, i aquest farà que els altres tres
grups municipals quedin en la pràctica exclosos de la presa de decisions. El pacte
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obeeix a la debilitat i a la poca capacitat dels socialistes, i més enllà d’una certa
seguretat en les votacions dels plens no aporta res de positiu.

Francisco Romero (grup Socialista) discrepa del punts de vista dels grups de l’oposició.
Establir un diàleg i un acord de govern amb ERC no és a parer seu una mostra de
debilitat, sinó de maduresa política. El pacte s’ha fet a partir d’un programa d’acció
exhaustiu i positiu. D’altra banda, La Federació de Municipis i l’Associació de
Municipis fan recomanacions sobre les despeses en òrgans de govern, i el cost que hi
haurà a Vilafranca en òrgans de govern no arriba ni a la meitat de la recomanació
mínima d’aquestes entitats municipalistes. A més, els sous de l’alcalde i dels regidors
són inferiors als recomanats.

A parer de Francisco Romero, la incorporació de nous regidors a l’equip de govern farà
que es pugui realitzar més feina, la qual ha de ser degudament coordinada. Vilafranca
creix, i això comporta una necessitat de més i millor gestió i coordinació.

Encetant un nou torn d’intervencions, Otger Amatller (CUP) reitera que no es coneix la
tasca que tindrà encomanada el Coordinador de Govern. No cal fer cas de
recomanacions, i sí constatar que els sous fixats són alts i allunyats de la realitat social.
La realitat social que ell coneix no és aquesta.

Pere Regull (CiU) afirma que el pessimisme del seu grup municipal és objectiu. El sou
brut mensual (si es prorrategen les pagues extres) és, en les antigues pessetes, de
gairebé 700.000 pessetes per al Coordinador de Govern, i de 530.000 pessetes per als
regidors Coordinadors amb dedicació exclusiva. Recorda que en el passat mandat, amb
13 regidors socialistes, la despesa era inferior, i ara la puja és exagerada i lamentable,
més i quan encara és possible que es proposi crear places de personal de confiança.

Francisco Romero (grup Socialista) afirma, donant xifres i citant estudis, que els sous
s’adiuen amb la realitat social i amb els nivells de responsabilitat assignats. També diu
que en termes proporcionals, tenint en compte l’assignació del portaveu i la del grup
municipal, el regidor de la CUP (juntament amb el del PP) és el que més cobra de
l’Ajuntament, que el portaveu de CiU cobra igual que un regidor amb responsabilitats
de govern i que l’acció de govern donarà resultats positius per a Vilafranca.

Otger Amatller (CUP) torna a fer referència al desajustament amb la realitat social.
Afirma que ell personalment no cobra res, sinó que els ingressos són per a la CUP, i que
va votar ja en contra els sous assignats per excessius, per la qual cosa no se’l pot acusar
de res. També intervé Josep Ramon (PP) per afirmar que allò que cobra el grup
municipal ho posa a disposició dels col·laboradors, i Pere Regull (CiU) indica que seria
bo recordar el que cobren (quantitats petites) els regidors de base de CiU i que tot plegat
és lamentable, ja que aquests diners de més que ara s’aproven podrien destinar-se a
serveis per als ciutadans.

Francisco Romero (PSC) afirma que els ingressos són els que són, al marge de l’ús que
qualsevol en faci.

L’alcalde Marcel Esteve demana confiança per al nou equip de govern i el seu
programa, i afirma que des de l’alcaldia es vetllarà perquè en el ple es puguin expressar
lliurement tots els parers.



17

IV. REPRESENTANTS MUNICIPALS AL MUSEU

El text del dictamen és el següent:

Atès que els estatuts de la fundació “Museu de Vilafranca-Museu del Vi,
Fundació Privada” estableixen que l’alcalde de Vilafranca ostenta la condició de
president de la fundació i del seu Patronat, que el regidor o regidora de Cultura és
membre de la Junta Directiva i que són membres del Patronat també quatre persones
designades per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Atès que van ser nomenats per acord municipal de 20 de desembre de 1999
patrons de l’entitat, en representació de l’Ajuntament i per un periode de quatre anys
que ha finalitzat el dia 9 de febrer de 2004 (data de constitució de la fundació), Josep
Colomé i Ferrer, Montserrat Juvé i Udina, Casimir Pla i Sanabre i Rosa Maria Soler i
Garcia.

Atès que en la situació present de la fundació i del museu es considera adient la
continuïtat dels representants actuals de l’Ajuntament,

S’ACORDA:
Nomenar novament patrons del Patronat de la fundació “Museu de Vilafranca-

Museu del Vi, Fundació Privada”, en representació de l’Ajuntament de Vilafranca i per
un període de quatre anys, a Josep Colomé i Ferrer, Montserrat Juvé i Udina, Casimir
Pla i Sanabre i Rosa Maria Soler i Garcia.

2.  Facultar l’alcalde per atorgar els documents necessaris tendents a la
formalització d’aquest acord.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC), 6 en
contra (grup de CiU) i 2 abstencions (PP i CUP).

Lourdes Sánchez explica que el Museu es troba en un moment clau, amb un procés que
ve de lluny i que s’ha de concretar. És per això que s’opta per la continuïtat, en aquest
moment, dels representants actuals.

Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, ja que no coneix les persones
proposades. També anuncia la seva abstenció Josep Ramon (PP), pel fet que la proposta
no li ha estat consultada en cap moment.

Josep M. Figueras (CiU) s’oposa al dictamen. Més enllà del moment puntual, el
nomenament és per a quatre anys, i sense qüestionar la tasca de les persones no es tracta
d’un grup plural, perquè tres de les quatre persones han estat candidates socialistes en
algunes eleccions municipals. Demana la revisió del dictamen, i afirma que el seu grup
tampoc no ha estat consultat al respecte.

L’alcalde Marcel Esteve fa referència a la situació excepcional del Museu. Cal ara
reconèixer la feina feta i fer confiança davant les importants decisions que s´han
d’adoptar. Més endavant, però, es pot obrir un diàleg sobre els representants municipals
en el Museu.

V. MOCIÓ SOBRE PENSIONS DE VIDUÏTAT
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Es dóna lectura a la moció següent presentada pels grups de CiU, Socialista, d’ERC, del
PP i de la CUP:

Atès que aquest any 2004, les pensions de viduïtat més baixes (les que reben el
complement a mínims) no han experimentat cap augment malgrat la propaganda del
Partit Popular, ja que si bé ha augmentat la pensió mínima, s’ha reduït el complement
a mínims, i el resultat ha estat el mateix,

Atès que l’any 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya, va entendre que
aquest grup  nombrós -socialment  important i molt vulnerable-, necessitava un ajut que
pal·liés d’alguna manera l’estretor econòmica en què es troba, un fet que no és
admissible en un país avançat com el nostre en ple segle XXI,

Atès que, de les 350.000 vídues i vidus que hi ha a Catalunya, més de 190.000
han passat dels 75 anys i es troben penalitzades per la baixa pensió que reben i, en
molts casos, per la incompatibilitat amb el SOVI,

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, tant l’any 2003 com aquest
2004, ha programat un ajut per a aquestes pensions,

Atès que el Govern espanyol ha deixat fora de la llei al Govern de la Generalitat
amb una llei que impugna aquest ajut, tot al·legant que ell és l’únic competent en
qüestions de seguretat social i argumentant que no és permissible que en aquesta
matèria es produeixin diferències entre espanyols,

Atès, però, que el Govern espanyol oblida que la Generalitat de Catalunya té
plenes competències en Benestar Social (precisament la iniciativa de la Generalitat és
una prestació econòmica d’assistència social) i no vol entendre tampoc que
l’autonomia política consisteix precisament en això: en poder escollir en què
s’inverteixen els diners en funció de les necessitats de cada territori,

Ateses les raons adduïdes,  S’ACORDA:

1. Donar suport a la iniciativa del Govern de Catalunya de crear una prestació
econòmica d’assistència social a les persones vídues amb rendes baixes.
2. Instar al Govern espanyol a no obstaculitzar la implantació d’aquestes
mesures socials i a retirar qualsevol norma o llei aprovada en aquest sentit.
3. Demanar al Govern espanyol que millori urgentment i substancial les
pensions de viduïtat ja que el problema rau en el baix import econòmic que tenen.
4. Expressar aquest compromís de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a
les vídues i vidus de la nostra vila.
5. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots
els grups del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a tots els grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats, a les Associacions i Federacions de Gent
Gran de Catalunya a través d’Ajuntaments i Consells Comarcals de Catalunya.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Defensa la moció Fernando García (CiU), tot fent referència a la precarietat de les
pensions, sobretot les de viduïtat, i afirma que la misèria té sovint cara de dona gran. La
Generalitat tant a l’any 2003 com al 2004 ha establert un complement, la qual cosa és
rebutjada pel govern del PP al·legant el risc de trencar la caixa única en matèria de
pensions. Afirma que això no és cert perquè la Generalitat no augmenta estrictament les
pensions i, a més, la caixa única la trenca l’IPC (a Catalunya és superior, per la qual
cosa el poder adquisitiu de les pensions esdevé inferior). Denuncia que el PP ha
augmentat enguany el percentatge sobre la base reguladora de les pensions de viduïtat,
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però que això en molts casos no ha comportat cap augment per haver-se reduït en la
mateixa quantitat els complements per a mínims.

Otger Amatller (CUP) i Ramon Xena (ERC) donen ple suport a la moció. Josep Ramon
(PP) també ho fa, malgrat discrepar de la part expositiva. Josep Ramon defensa
l’actuació del govern de l’Estat, perquè les pensions s’han incrementat i s’han fet
diverses millores (que explica) en aquesta matèria, especialment en el cas de les
pensions de viduïtat.

Patro Recober (grup Socialista) dóna suport a la moció, si bé lamenta haver-ho de fer
perquè el problema ja hauria d’estar resolt. Cal garantir la dignitat de les pensions, i és
lamentable que les comunitats autònomes les hagin de complementar (amb quantitats
baixes) per una via fictícia de Serveis Socials. També destaca que el nou govern de la
Generalitat no només ha programat, sinó que ha aprovat ja en el mes de gener la
concessió dels ajuts.

VI. MOCIÓ SÍMBOLS FALANGISTES

La moció presentada pels grups Socialista, de la CUP, d’ERC, de CiU i del PP és
finalment, després d’una esmena de la CUP (introducció d’un apartat dispositiu tercer)
acceptada per la resta de grups, la següent:

Atès que a l’actualitat ja fa més de 25 anys que el dictador Francisco Franco
va morir i, amb ell, va acabar un dels episodis més negres de la història del nostre país.

Atès que des d’aleshores, les administracions públiques del nostre país, i
especialment els ajuntaments, han fet de Catalunya la zona capdavantera a tot l’Estat
ispanyol en la eradicació de símbols i vestigis del franquisme. Des del canvi de nom
dels carrers, fins a l’eliminació de monuments evocadors de la figura del dictador
Franco i de les seves “gestes” contra la democràcia, contra la llibertat, així com  per a
l’aniquilació de les institucions legítimes de Catalunya i l’intent va, d’acabar amb la
identitat de nacional de Catalunya.

Atès que tot i que s’ha fet molta feina, encara queden alguns rastres que
mantenen viva la memòria del franquisme, com ara les plaques indicatives dels
habitatges de protecció oficials construïts als anys 50, 60 i 70, les quals inclouen
l’emblema de la Falange, amb el jou i les fletxes.

És per tot això que es proposa que el Ple d’aquesta Corporació,
ACORDI:
Primer:- Instar el Consell Executiu del Govern de la Generalitat. a promoure

un pla per la retirada de totes les plaques amb l’emblema de la Falange de
tots els habitatges de promoció pública de Vilafranca del Penedès, i de tots els
pobles i ciutats de Catalunya.

Segon.- Trametre el present acord al Consell Executiu del Govern de la
Generalitat, així com a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.

Tercer.- Realitzar un estudi dels edificis del municipi on encara subsisteixen
aquests símbols, informar als propietaris d’aquesta campanya i assessorar-los dels
tràmits a realitzar per a procedir a la retirada dels símbols.

L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat.
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Patro Recober (grup Socialista) afirma que es tracta d’una iniciativa dels Joves
d’Esquerra Verda, amb una esmena de la CUP (punt tercer) acceptada. Han passat anys
i cal retirar aquests símbols franquistes i falangistes.

Defensen també la moció Otger Amatller (CUP, amb addició de la seva esmena), Emília
Torres (CiU), Joan Ríos (ERC) i Josep Ramon (PP), per bé que aquest darrer afirma que
potser hi ha coses més importants o prioritàries, si bé tampoc no té res en contra de la
retirada dels símbols.

VII. MOCIÓ SOBRE SUBSTITUCIÓ DEL RETRAT DEL REI DEL SALÓ DE
SESSIONS

La moció presentada en aquest sentit per ERC és deixada sobre la taula per estudiar
millor la qüestió i trobar una solució adequada, a instàncies del seu portaveu Ramon
Xena.

VIII. MOCIÓ SOBRE LA REFORMA DE L’IAE

Es dóna lectura a la moció següent presentada pel grup municipal Socialista:

Atès que les disposicions del Ministeri d´Hisenda i les dotacions pressupostàries
habilitades i previstes a les lleis estatals de pressupostos per fer front a la compensació
de les pèrdues de recaptació de l´IAE del 2003 permeten assegurar que no queda
garantida una adequada compensació financera als municipis com a conseqüència de
la reforma de l´impost, de manera que acaba comportant la reducció de prestacions i
serveis,  un major endeutament o la generació de dèficits pressupostaris –dins els
estrets límits que ara li són permesos- o un increment de la pressió fiscal per una altra
banda.

Atès que el sistema establert és un incompliment clar del principi fixat a l´acord
del Govern amb la FEMP segons el qual cada ens local serà compensat per les pèrdues
en els ingressos per IAE a resultes de la nova regulació i que la fórmula que finalment
es proposa perjudica als ens locals amb decisions com no considerar en el còmput del
2003 aquelles activitats que s´han incorporat en el cens de l´IAE a partir del 2001.

Atès que el Ministeri d’Hisenda ha confirmat una compensació definitiva del
2003 per a aquest Ajuntament de 501.604,87€ quan la pèrdua per ingressos no
realitzats conseqüència de la reforma de l’IAE és de 853.712,94€ i d’aquesta manera
l’Ajuntament de Vilafranca deixa de ingressar 352.108,07€.

És per tot això que es proposa que el Ple d’aquesta Corporació,
ACORDI:

Primer:  Manifestar que cal aplicar un gir de 180 graus en la tributació local
de l´activitat econòmica amb la finalitat que es garanteixi a tots els ens locals el 100
per cent dels ingressos que els corresponen per l´IAE.

Segon:  Proposar fixar a la llei de pressupostos de l´Estat pel 2004 una dotació
pressupostària que garanteixi a cada ens local una compensació per les pèrdues de
recaptació a l´IAE del 2003, de manera que la suma de la compensació i la recaptació
real per IAE l´any 2003, sigui equivalent a la recaptació real per IAE de l´any 2002
incrementada per l´evolució IPC de desembre de 2002 a desembre de 2003. Aquestes
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quantitats s´integraran a la participació en els ingressos de l´Estat pel  2004
incrementades d´acord amb l´evolució d´aquests.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al
grup del PP.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que el govern del PP va modificar l’IAE i
es va comprometre a compensar la pèrdua dels ingressos dels municipis. Ara aquesta
compensació s’ha demostrat que no és real, i és greu que l’Ajuntament de Vilafranca
perdi en un sol any uns 350.000 euros d’ingressos.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. El PP ha incomplert la seva promesa de
compensació, i recorda que el regidor del PP Josep Ramon va manifestar fa un temps
que dimitiria si la compensació no es produia.

Josep Ramon (PP) manifesta que s’abstindrà, ja que la part dispositiva de la moció no és
correcta. La norma de compensació és la idònia i s’ajusta al pacte amb la FEMP. Si la
compensació que rep en concret l’Ajuntament de Vilafranca fos incorrecta, s’hauria de
presentar una reclamació.

Ramon Xena (ERC) fa esment del compromís incomplert del PP i de la defensa que
Josep Ramon va fer en aquest ple de la postura del govern. No és admissible que el
govern disposi al seu antull dels recursos municipals, i que a més no compensi
adequadament els ajuntaments.

Aureli Ruíz (CIU) es mostra favorable a la moció, perquè cal fer sentir la nostra veu
contra la política d’engany del govern del PP, que ha incomplert el compromís adoptat.
De tota manera, considera negatiu que hagin de ser les empreses de Vilafranca que
queden en el cens de l’IAE les que hagin de suportar la manca de compensació plena, ja
que això afecta negativament el creixement i l’ocupació. No podrà aplicar-se la clàusula
de salvaguarda establerta en l’Ordenança fiscal aprovada i, finalment, Aureli Ruíz
destaca que la negociació portada a terme per la Federació Espanyola de Municipis
(FEMP) no va ser prou curosa.

IX. MOCIÓ SOBRE DIVERSITAT SEXUAL

Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP, la qual després de determinades
esmenes fetes  a la vista de les converses mantingudes amb el grup municipal Socialista,
té el redactat següent:

Des de la CUP creiem fermament que ha d’existir una igualtat de drets total
entre totes les persones, sigui quina sigui la seva orientació afectiva-sexual i la seva
identitat de gènere. Encara avui les persones homosexuals i transsexuals es troben i ens
trobem en una situació de desampara legal i de discriminació social.

Ens cal una llei de parelles sense distinció d’orientació sexual que superi
l’actual en què les parelles de gais i de lesbianes es troben i ens trobem en clara
desigualtat de drets respecte les parelles heterosexuals.

Entenem que un dels mitjans més eficaços per assolir la normalització social del
fet homosexual i transsexual seria l’educació; per tant, cal apostar per un ensenyament
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plural i no heterosexista que a través de cursos i tallers mostri la realitat de gais,
lesbianes i transsexuals d’una forma objectiva, clara i sense prejudicis.

Per tot això, S’ACORDA:
1.Que l’Ajuntament declari Vilafranca com a municipi per la diversitat sexual i

la normalització del fet homosexual i transsexual.
2. Que l’Ajuntament de Vilafranca insti les escoles i instituts de la vila a aplicar

en els plans d’estudi cursos i tallers sobre la diversitat sexual i el fet homosexual i
transsexual. Per tal d’assessorar-se l’Ajuntament pot contactar amb la comissió
educativa del Casal Lambda, amb la comissió educativa de la Coordinadora Gai i
Lesbiana (programa “Inclou”) i amb l’Associació de Mares i Pares de Gais i Lesbianes
(AMPGIL), entitats dedicades a l’assessorament sobre plans educatius dirigits a la
normalització social de l’homosexualitat i la transsexualitat.

3.Que l’Ajuntament se sumi als actes de celebració del “28 de juny: dia
internacional per a  l’alliberament gai, lesbià i transsexual” realitzant diversos actes
durant la setmana en què té lloc aquesta diada.

4.Que s’ elabori un fulletó que informi sobre la realitat i reivindicacions del
col.lectiu gai, lesbià i transsexual i on s’hi puguin trobar adreces i telèfons dels
col.lectius homosexuals i transsexuals dels Països Catalans, fent sobretot esment de
JAHVA, el col.lectiu de gais i lesbianes de Vilafranca i AMPGIL Vilafranca, el grup de
mares i pares de gais i lesbianes de la vila.

L’edidició del fulletó es preveurà en el marc dels convenis de l’Ajuntament amb
JAHVA i/o altres entitats, i es farà amb l’assessorament de les entitats interessades.

5.Que es doti la Biblioteca Torras i Bages d’un major fons de llibres i revistes
sobre el col.lectiu homosexual i transsexual.

6.Per tal de donar una millor atenció i assessorament als col·lectius de gais,
lesbianes i transsexuals, els punts d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament. SIAJ, ETC, i
qualsevol altre que es consideri oportú es posaran en contacte amb JAHVA per tal de
donar correctament aquesta prestació.

7. Fer arribar una carta al Parlament de Catalunya on s’expressi la voluntat del
nostre Ajuntament per tal que s’elabori una nova Llei de Parelles amb equiparació de
drets pel col.lectiu homosexual, el reconeixement del dret a l’adopció per part de les
parelles homosexuals i l’aposta per tal que el procés de reassignació de gènere de les
persones transsexuals sigui cobert per la sanitat pública.

Aquesta moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent
aquesta al grup del PP.

Es fa constar que l’alcalde, d’acord amb el Reglament orgànic, ha acceptat la
intervenció en aquest punt de l’ordre del dia d’un representant de l’entitat JAHVA
(David Reyes). David Reyes agraeix la possibilitat d’intervenir i dona les gràcies a la
CUP per la presentació de la moció. A parer seu, tots els punts de la moció són
correctes; és important intervenir en el camp de l’educació, adherir-se als actes del 28
de juny, majors dotacions a la biblioteca, promoure l’assessorament i l’atenció des de
l’Administració i reformar la llei de parelles evitant discriminacions com la que
impedeix a les parelles homosexuals adoptar conjuntament.

Otger Amatller (CUP) remarca que la moció conté unes mesures mínimes, i que cal
lluitar contra tota mena de discriminació.
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Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, ja que dos dels seus punts (programes
educatius a les escoles i llei del Parlament sobre parelles de fet) no són de competència
municipal.

Joan Ríos (ERC) es mostra favorable a la moció, perquè també des de l’Ajuntament
s’ha de lluitar contra la discriminació.

Josep M. Figueras (CiU) és favorable a l’esperit global de la moció i a les esmenes de
millora introduïdes a instàncies del grup Socialista. Considera que també s’ha de tenir
en compte que no tots aquests col·lectius estan formats per joves, i proposa una esmena
in voce en el sentit que el fulletó es contempli en el marc del conveni amb JAHVA o
altres entitats. L’esmena s’accepta per tots els grups i ja es troba incorporada al text
transcrit.

Patro Recober (grup Socialista) recolza la moció amb la finalitat d’evitar
discriminacions. Quant a les seves esmenes (acceptades) afirma que se suprimeix la
mesura (proposada inicialment) de penjar una pancarta al balcó de l’Ajuntament, perquè
normalment no es pengen pancartes mai al balcó, i també s’ha matisat el redactat del
punt 6 perquè no cal crear nous serveis o oficines, sinó aprofitar els recursos ja
disponibles.

 X. MOCIÓ SOBRE CARTELLS ELECTORALS

S’ha presentat una moció per part del grup Socialista, la qual s’ha llegit.
Fonamentalment, advocava per reduir el nombre de cartelleres provisionals durant les
eleccions a la meitat, garantir que tots els partits amb representació local tinguin un
plafó a cada carrer o zona de col·locació i que els plafons no es lliguin als arbres.

La moció ha estat discutida, però finalment a instàncies del grup Socialista i de l’alcalde
s’ha deixat sobre la taula per a un major estudi, amb la finalitat de cercar el consens.

Joan Pareta (grup Socialista) defensava la moció, per evitar l’excés de plafons i
minimitzar l’impacte visual i mediambiental. Tanmateix, Otger Amatler (CUP) i Pere
Regull (CiU) s’hi han oposat, defensant la necessitat de respectar el pluralisme polític i
afirmant que les forces minoritàries no tenen tantes possibilitats d’accedir a altres
mitjans de publicitat com la televisió, la ràdio, la premsa, etc.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

a) Fernando García (CiU) fa un prec en el sentit que s’encarregui un estudi sobre la
situació física de l’edifici de la residència de Sant Francesc i que s’informi dels
resultats, ja que en una reunió del Consell Rector es va informar de l’existència de
petites deficiències, amb el possible perill que comporta. L’alcalde Marcel Esteve es
dóna per assabentat del prec, i Patro Recober afirma que ja es va comentar que les
deficiències no comportaven cap perill ni afectaven al funcionament de la residència. És
per això que potser no paga la pena fer l’estudi, tenint en compte que aquesta residència
ha de deixar de tenir aquest ús en un futur no massa llunyà.
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b) Fernando García (CiU) demana que es faci un estudi, informant-se dels resultats,
sobre els canvis de personal que sovint es produiexen a la residència de Sant Francesc.
Contesta Patro Recober que ja es va comprometre a donar explicacions en el si de la
Comissió de la Gent Gran (i així ho farà); afirma que els canvis no són habituals, i fa
poc n’hi ha haver alguns amb caràcter provisional (acudint a personal adscrit a la clínica
del Carme) per una situació puntual i excepcional de baixes per diferents motius.

c) Fernando García (CiU) pregunta si l’Ajuntament disposa d’algun habitatge per a
supòsits límit de necessitat, com el cas recent d’una dona que es va veure obligada de
fet a ocupar un habitatge de promoció pública. Contesta Josep Colomé que en aquest
cas la Junta de Govern ja ha aprovat concedir un habitatge o habitació provisional a la
interessada i als seus fills. Espera que no es repeteixin nous casos, però si n’hi ha des
del govern municipal es donarà la resposta adient.

d) Aureli Ruíz (CiU) fa referència a una obra del carrer dels Ferrers que ha de permetre
connectar aquest carrer amb el vial de Lluís Via. Aquesta obra està aturada des de fa
temps, causant problemes, per la qual cosa pregunta per les causes de la paralització.
Contesta Josep Colomé que l’Ajuntament ja ha enviat un requeriment a la constructora
per tal que s’expliqui i acceleri el procés de les obres.

RENÚNCIA DE MÒNICA GISPERT A LA CONDICIÓ DE REGIDORA

En aquest punt de l’ordre del dia, el ple adopta l’acord següent:

Vist l’escrit presentat el dia 17 de febrer de 2004, i adreçat al ple de la
corporació, per la regidora Mònica Gispert i Puig, elegida en les darreres eleccions
municipals que van tenir lloc el dia  25 de maig de 2003 com a integrant i candidata
núm. 3 de la candidatura presentada per Esquerra Republicana de Catalunya – Acord
Municipal (ERC), en el sentit de renunciar al càrrec de regidora, s’acorda prendre
coneixement formal de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament
formulada per Mònica Gispert i Puig.

Ja en un apartat anterior d’aquesta acta s’ha fet referència a l’esmentada renúncia (o
tria, com ha manifestat Mònica Gispert). L’alcalde Marcel Esteve agraeix l’interès i el
dinamisme en el treball de Mònica Gispert, i demana que consti en acta l’agraïment del
consistori.

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


