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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 03/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de març de 2005 
Horari: de 20,02 h. del 15-3-05 a 00,26 h. del 16-3-05. 
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  
- Xavier Lecegui i Ruano  
- Joan Pareta i Papiol  
- 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 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Ramon N. Xena i Pareta 
- Josep Ramon i Sogas 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 15 de 
febrer de 2005. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
 
I. EDIFICACIÓ FUNDACIÓ FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
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 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de juny de 2004, va acordar la 
constitució, a favor de la fundació privada “Família i Benestar Social”, d’un dret de superfície 
d’una durada de setanta-cinc anys, sobre dues finques registrals de propietat municipal (núms. 
22.295 i 22.297, parcel·les 6.1 i 6.2 del projecte de reparcel·lació, respectivament) situades en 
el sector de sòl la Girada 1. L’escriptura pública corresponent va ser atorgada el dia 14 de 
juliol de 2004, davant del notari de Vilafranca Francisco Javier Ferreres Ortí, i la constitució 
del dret tenia per finalitat la promoció d’un edifici sobre les dues finques (prèviament 
agrupades) destinat principalment a habitatges protegits en règim de lloguer. 
 Atès que la fundació privada superficiària, per tal de finançar la construcció dels 
habitatges protegits, té previst de concertar un crèdit amb garantia hipotecària amb l’entitat 
Caixa d’Estalvis del Penedès. 
 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca ha d’autoritzar la constitució de la hipoteca 
esmentada, s’ACORDA: 
 1. Autoritzar la fundació privada “Família i Benestar Social” per tal que pugui 
constituir una hipoteca sobre el dret de superfície atorgat sobre les finques de propietat 
municipal núms. 22.295 i 22.297 (parcel·les 6.1 i 6.2 del projecte de reparcel·lació de la Girada 
1), parcel·les que han estat o seran objecte d’agrupació, en garantia d’un crèdit que pugui 
formalitzar amb la Caixa d’Estalvis del Penedès o, eventualment, amb qualsevol altra entitat 
financera, amb la finalitat de finançar les obres de construcció previstes. 
 2. La hipoteca podrà afectar els habitatges de l’edifici i les places d’aparcament 
vinculades a aquests habitatges, però no en canvi els locals ni les places d’aparcament no 
vinculades. El termini d’amortització del crèdit amb garantia hipotecària no podrà ser superior 
a trenta-cinc anys. 
 3. Facultar l’alcalde per atorgar els documents necessaris per a l’execució d’aquest 
acord. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé (regidor d’Urbanisme i Habitatge) recorda que es tracta d’una promoció 
d’habitatge protegit de lloguer a la Girada per a joves, i que ara s’ha d’autoritzar la hipoteca 
corresponent sobre el dret de superfície atorgat, per a finançar la construcció dels pisos. 
 
 
II. CONVENI HABITATGE SOCIAL LA GIRADA 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de novembre de 2004, va 
acordar alienar directament a l’entitat cooperativa Llar Unió Catalònia, S.C.C.L., una finca de 
propietat municipal situada  en el subsector de sòl la Girada 2 (finca registral núm. 27.980), 
per a la seva destinació principal a habitatges amb protecció oficial. 

 
Atès que s’han de modificar uns aspectes puntuals de l’acord i del conveni que 

mitjançant aquest acord es va aprovar, s’ACORDA: 
1. Modificar determinades previsions del conveni signat el dia 27 d’octubre de 2004 per 

l’alcalde de Vilafranca i el secretari general d’UGT Catalunya, ratificat i aprovat pel ple el dia 
16 de novembre de 2004, en els termes següents: 

a) S’altera el pacte segon de l’esmentat conveni, i s’estableix que el preu total acordat 
de 777.100 € (IVA a part) serà abonat íntegrament en el moment d’atorgar-se l’escriptura 
pública de compra-venda. No serà necessari establir per tant cap condició resolutòria que 
garanteixi el pagament d’una quantitat ajornada, pel fet d’haver-se suprimit el pagament 
ajornat inicialment pactat. 

b) Tal com ja consta en el pacte sisè del conveni, el dret de tempteig i retracte a favor 
de l’Ajuntament de Vilafranca afecta només les entitats de l’edifici destinades a habitatges, i a 
places d’aparcament i trasters que es vinculin als habitages, però no als locals comercials ni 
tampoc a les places d’aparcament ni als trasters sense vinculació amb habitatges. 



 3

La resta dels termes del conveni i de l’acord plenari de 16 de novembre de 2004 es 
mantindran inalterats. 

2. L’eficàcia d’aquest acord resta condicionada a la seva acceptació per la part 
compradora, en el moment d’atorgar-se l’escriptura pública de compra-venda. S’estableix que 
aquest atorgament ha de tenir lloc abans del 30 de setembre de 2005. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé remarca que es tracta també de construir habitatge protegit per a joves a la 
Girada. Se suprimeix la previsió de pagament ajornat, i tot el preu es farà efectiu en el moment 
de signar-se l’escriptura pública de compra-venda. 
 
 
III. NOVA ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ 
 
El text del dictamen té el redactat següent: 
 
 Atès que el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text 
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, preveu en el 
seu art. 7 b) la potestat dels municipis per regular els usos de les vies urbanes, mitjançant una 
Ordenança. 
 Atès que l’actual Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants va ser 
aprovada pel Ple el 18 de desembre de 2001. Tanmateix, es considera necessari revisar-la amb 
les finalitats d’adaptar-la als canvis normatius dels darrers anys, corregir algunes disfuncions 
detectades, ajustar l’import de determinades sancions i incorporar expressament certes 
qüestions relatives a l’ús de la via pública que es troben relacionades amb la circulació dels 
vehicles i dels vianants: obstacles i residus a la via pública, treballs i oficis al carrer, tanques 
d’obra i contenidors de runa, interrupcions de la circulació per obres, circulació per la via 
pública de gossos sense lligar i defecacions d’aquests gossos, etc. 
 
 Atès que s’ha redactat una nova Ordenança completa per a una major comprensió 
sistemàtica, 

 s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment la nova Ordenança de circulació de vehicles i vianants de 

Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que consta de setanta-set 
articles, una disposició addicional, una disposició derogatòria i una disposició final. 

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública pel 
termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a mitjans de 
comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual podran presentar-
se al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança s’entendria aprovada 
definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria en vigor una vegada 
transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu text complet en el Butlletí 
Oficial de la província. 
 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la 
CUP) i 6 abstencions (CiU). 
 
Explica la proposta, en nom del govern municipal, Anna Girona, afirmant que es tracta d’una 
aprovació inicial, per la qual cosa s’obrirà un període d’informació pública. Es tipifiquen com a 
infraccions de circulació (amb les multes corresponents que detalla) conductes que tenen relació 
amb un ús incívic de la via pública (contenidors de runa i deure d’identificar els responsables 
del contenidor, gossos lligats i defecacions, abandó de residus a la via pública, prohibició de 
deixar vehicles a la via pública en exposició o pendents de reparació, etc.). Aquesta tècnica 
permetrà sancionar conductes com les esmentades amb més agilitat. També s’incrementen 
algunes multes massa baixes atenent la gravetat dels fets (per exemple, aparcar en zones de 
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persones discapacitades o en passos de vianants), i s’adapta l’Ordenança als darrers canvis 
normatius (legislació sobre sorolls, ús de telèfons mòbils, etc.). 
 
Anna Girona esmenta que cal informar i apel·lar al civisme, però també s’ha de disposar de 
mitjans àgils i contundents per a sancionar les conductes incíviques. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport inicialment a l’Ordenança, perquè conté mesures positives. 
Tot i així, el seu grup ha tingut poc temps per estudiar-la, per la qual cosa es reserva el dret de 
fer al·legacions i el sentit favorable o no del seu vot al text definitiu. 
 
Aureli Ruíz (CiU) fa palesa l’abstenció del seu grup, ja que el text és llarg i complex i no s’ha 
pogut estudiar en profunditat. Opina que s’hagués hagut de facilitar la intervenció dels grups 
també en el procés d’elaboració de l’Ordenança. CiU entén que el primer objectiu no ha de ser 
sancionar, sinó que principalment s’ha d’informar i persuadir la ciutadania sobre la necessitat de 
complir els deures establerts. 
 
 
IV. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2004 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, i d’acord amb la llei, l’alcalde informa al ple del resultat de la 
liquidació dels pressupostos municipals de 2004, aprovada per decrets de 23 de febrer de 2005, 
amb el detall següent: 
 

L'Alcalde-President d'aquesta Corporació en compliment del que disposa l'article 193.4 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, 
 

INFORMA: 
Al Ple Municipal, el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de l’exercici 2004, 

aprovats mitjançant Decrets de data 23 de febrer de 2005, segons el que disposa l’article 191.3 
de l’esmentat text legal, amb el següent detall: 
 
• ENTITAT 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     40.314.876,73 
 . Obligacions reconegudes netes   28.699.240,51 
 . Resultat pressupostari       11.615.636,22 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    3.200.219,89 
 . Desviacions positives de finançament     12.831.450,63 
 . Resultat pressupostari ajustat        1.984.405,48 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2004       3.828.679,77 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2004          408.728,89 
 
 . Saldo inicial Ordres de Pagament a 1-01-2004             
3.221,42 
 . Saldo final Ordres de Pagament a 31-12-2004                751,27 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2004      3.062.055,90 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2004         924.214,66 
 



 5

III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:         30.683.793,35 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   1.679.852,38 
 . Operacions de capital     28.055.062,33 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats      948.878,64 
2. Ingressos:         30.683.793,35 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     19.619.169,61 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:         705.131,45 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    3.073.155,44 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats      924.214,66 
 . D'altres partides no pressupostàries        192.216,76 
 . Altres partides pendents d'aplicació   - 2.200.323,07 
 . Saldos de cobrament dubtós    - 1.284.132,34 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:      5.608.802,40 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    3.836.984,67 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats      409.480,16 
 . D'altres operacions no pressupostàries    1.371.562,44 
 . Pagaments pendents d'aplicació        -   9.224,87 
4. Romanent de tresoreria brut       14.715.498,66 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat  12.831.450,63 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals      1.884.048,03 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets        930.800,85 
 . Obligacions reconegudes netes      900.664,90 
 . Resultat pressupostari         30.135.95 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    57.467,48 
 . Desviacions positives de finançament       70.104,36 
 . Resultat pressupostari ajustat        17.499,07 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2004     202.399,41 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2004         1.810,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2004              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2004               
0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2004    226.621,15 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2004               0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:         821.251,47 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions 757.532,19 
 . Operacions de capital       52.719,28 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats   11.000,00 
2. Ingressos:         821.251,47 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
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1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     111.523,27 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:      93.216,00 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    93.216,00 
 . 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:    117.135,94 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    89.940,16 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats     1.810,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    25.385,78 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
4. Romanent de tresoreria brut         87.603,33 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat    70.104,36 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals      17.498,97 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     570.571,71 
 . Obligacions reconegudes netes   578.723,67 
 . Resultat pressupostari         - 8.151,96 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    32.540,63 
 . Desviacions positives de finançament       21.460,05 
 . Resultat pressupostari ajustat          2.928,62 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2004       90.983,52 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2004              22,23 
 . Saldo inicial Ordres Pagaments a 1-01-2004               0,00 
 . Saldo final Ordres Pagaments a 31-12-2004               0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2004      24.637,21 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2004        1.138,21 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:           42.460,17 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   15.554,39 
 . Operacions de capital                0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats   11.501,84 
2. Ingressos:           42.460,17 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     100.698,08 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:      50.241,47 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    17.582,43 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats     1.138,21 
 . D'altres partides no pressupostàries     40.659,04 
 . Altres partides pendents d'aplicació    -  3.000,00 
 . Saldos de cobrament dubtós     -  6.138,21 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    122.025,94 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  101.653,01 
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 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats         22,23 
 . D'altres operacions no pressupostàries    20.350,70 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
4. Romanent de tresoreria brut         28.913,61 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat    21.460,05 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        7.453,56 
 
• ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL TORRAS I BAGES 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     43.071,85 
 . Obligacions reconegudes netes   38.839,20 
 . Resultat pressupostari           4.232,65 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria             0,00 
 . Desviacions positives de finançament                0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat          4.232,65 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2004         2.387,89 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2004                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2004              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2004               
0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2004               0,00 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2004               0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:           14.867,66 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions         0,00 
 . Operacions de capital              0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats 14.867,66 
2. Ingressos:           14.867,66 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici         2.650,97 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:      27.000,00 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  27.000,00 
 . 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:      25.185,99 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  25.113,75 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats          0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries         72,84 
 . Pagaments pendents d'aplicació            0,00 
4. Romanent de tresoreria brut           4.464,98 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat             0,00 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        4.464,98 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
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I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     340.781,37 
 . Obligacions reconegudes netes   347.678,31 
 . Resultat pressupostari        -  6.896,44 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria      4.244,00 
 . Desviacions positives de finançament         3.042,03 
 . Resultat pressupostari ajustat       -  5.694,97 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2004       13.783,58 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2004                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2004              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2004               
0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2004      12.779,27 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2004           174,50 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:           54.434,62 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   51.251,38 
 . Operacions de capital         3.183,24 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats            0,00 
2. Ingressos:           54.434,62 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       10.136,34 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    135.599,95 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  135.599,95 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats        174,50 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
 . Saldos de cobrament dubtós        -  174,50 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    138.674,52 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  137.402,77 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries      1.271,75 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
4. Romanent de tresoreria brut           7.061,77 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat      3.042,03 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        4.019,74 
 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero remarca que, com cada any, es dóna compte de la 
liquidació dels pressupostos. El resultat positiu de l’entitat va ser de més d’1,8 milions d’euros, i 
també hi ha resultats positius no rellevants en el cas dels organismes autònoms. El resultat és 
fruit de desviacions de difícil previsió (ICIO, multes, participació en tributs de l’Estat, venda de 
terrenys, etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) celebra els resultats positius produïts, però recorda que el seu grup va 
votar contra el pressupost. Advoca per uns futurs pressupostos que vagin més enllà, que siguin 
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participatius (també en matèria d’inversions) i que parteixin de polítiques socials, d’esquerres, 
mediambientals i participatives. 
 
Aureli Ruíz (CiU) diu pot entendre que hi hagi desviacions que generen un romanent. 
Tanmateix, opina que si es recapta més del previst caldria reinvertir-ho, i si és possible ja durant 
el mateix exercici. Sovint s’han rebutjat propostes moderades de CiU al·legant el seu cost, quan 
a la vista del romanent positiu que s’obté cada any serien perfectament assumibles des del punt 
de vista econòmic si hi hagués la necessària voluntat política. 
 
 
V. OPERACIÓ DE CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 21 de desembre de 2004 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:    1.672.825,48 € 
Tipus d'interès:   EURIBOR + 0,10 % 
Revisió de tipus:  trimestral 
Amortització:   quotes trimestrals 
Comissió d'obertura:  0,10 % 
Durada:   10 anys (inclòs 1 any 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 10 de febrer de 2005 per import de 173.489,53 € 
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 recorda que ja es va fer la sol·licitud del crèdit per a 
finançar inversions d’enguany. Les condicions del crèdit són molt correctes, i a més s’afegeix la 
subvenció que atorga la Diputació. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 
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El text del dictamen és el següent: 
 
               Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 3 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que 
ofereixen sobrant i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2004, 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:    
4.46312.22608 Amical Mauthausen.- gestió activitats .............  4.000,00 
3.43201.48100 Beques àrea  Acció Territorial .........................  9.000,00 
3.51301.60105 Obres cobriment via del tren-conveni..............  2.636.546,19 
3.51301.60106 Obres cobriment de la via: complem. ..............  363.453,81 
2.45103.62200 Obres casa Cal Quer – Museu Vilafranca ......  1.100.000,00 
1.12101.62900 Adquisició centraleta telefònica.......................  60.000,00 
3.43204.63201 Obres millora dependències mpals. .................  160.000,00 
3.43101.85201 Adquisició accions Empresa Mpal. 
 d’Habitatges de Vilafranca, S.L. ......................  509.057,28  
1.01101.91303 D’empreses autònom., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada ....................................   173.489,53 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........  5.015.546,81   
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45101.20200 Lloguer magatzem cultura................................             413 ,00 
6.62101.22608 Dinamització mercats mpals. ...........................  13.125,00 
2.45201.41000 Transferència corrent al Pressupost del 
 Patronat Mpal. D’Esports ................................  16.000,00   
2.41204.46300 Mancomunitat Pdes.-Garraf: gossera .............  12.200,00   
3.43201.62700 Redacció plans i projectes ................................  191.000,00 
1.01101.91302 D’empreses autón.,cials. i financeres.- 
 amortització ......................................................      335.435,00 568.173,00 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM............  5.583.719,81 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
4.46312.48900 Transfer. Assemblea Amical Mauthausen .......  4.000,00 4.000,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......  4.000,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
462.04 Diputació: sub. desenvolupament 

Comerç Urbà.....................................................  13.125,00 
600.06 Alienació terreny Molí d’en Rovira Sud ..........  509.057,28 
755.03 Generalitat Catalunya: obres cobriment  

de la via del tren ...............................................  3.000.000,00 
761.05 Diputació.- subv.amortització anticipada 

Crèdit Caixa de Catalunya ...............................  173.489,53 3.695.671,81 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS........................   3.695.671,81 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord.......    1.329.000,00 
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit ....    555.048,00 1.884.048,00 
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 TOTAL APLIC. ROMANENT........................   1.884.048,00 
 
 
 
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 Baixes per transferència................................  4.000,00  
 Majors ingressos ...........................................  3.695.671,81  
 Aplicació romanent tresoreria ......................  1.884.048,00 
 TOTAL FINANCIACIÓ .................................  5.583.719,81  
 
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-
se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC), i 7 
abstencions (CiU i CUP). 
 
Francisco Romero, en nom de l’equip de govern, destaca els aspectes més significatius de la 
modificació: incorporació de la subvenció de la Generalitat per al cobriment del ferrocarril, 
aplicació del romanent de tresoreria, previsió de desviacions en el cost del cobriment del 
ferrocarril, operació de permuta en finca del carrer Clascar per ampliació del Museu, adquisició 
de centraleta telefònica, millora de dependències municipals per trasllats, previsió 
d’amortització del crèdit pel ferrocarril, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, en tractar-se d’un assumpte de gestió del 
govern municipal. Algun aspecte és positiu (com l’ampliació del museu) i algun altre negatiu 
com el pas del tren de gran velocitat. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que el conveni de l’AVE no és el millor conveni possible, si bé la 
subvenció de la Generalitat és positiva. L’operació de permuta de Cal Quer té un cost elevat 
d’1,1 milions d’euros, i en el disseny del conveni amb la propietat CiU no hi va poder participar. 
És discutible gastar 191.000 euros en plans i projectes, quan el que caldria és invertir en coses 
concretes i tangibles per a la ciutadania. També, encara que és anecdòtic, resulta curiós que fa 
molt poc temps es rebutgés una moció de CiU sobre la centraleta telefònica, la qual ara es 
canvia. CiU s’abstindrà en la votació. 
 
Francisco Romero afirma que no es poden barrejar els conceptes. El conveni de la casa de Cal 
Quer (que explica) és de maig de 2002, i va ser objecte ja de comentari. Quant a la centraleta 
telefònica, una cosa és canviar-la perquè ha quedat obsoleta, i una altra molt diferent crear un 
servei d’atenció ciutadana que requereix un projecte organitzatiu, uns recursos humans, etc. 
 
 
VII. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS 
 
Se sotmet al ple el següent dictamen: 
 

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 
2.45201.22711 Serveis externs: consergeria.............................  16.000,00 16.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..........   16.000,00 
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F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
400.04 Transferència corrent Ajuntament Vilaf........  16.000,00 16.000,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS.................   16.000,00 
 
 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. 
 
Joan Recasens, regidor d’Esports, explica que s’han d’incrementar els serveis externs de 
consergeria per atendre correctament totes les instal·lacions, la qual cosa justifica l’increment de 
la despesa proposat. 
 
 
VIII. CRÈDIT PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va 
presentar una sol·licitud de subvenció pel finançament de l’obra Pista d’Atletisme, a l’empara 
del que preveu la Resolució del Conseller de Cultura de data 15 de novembre de 2000, per la 
qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions per a la construcció i el 
condicionament d’equipaments esportius en el període 2001-2003, i se n’aproven les bases 
(DOGC 3275, de 28-11-2000). 

Atès que en data 3 de maig de 2004, mitjançant Resolució del President del Consell 
Català de l’Esport, es va concedir a aquest Patronat una subvenció de 274.258,51 € (principal 
més interessos i despeses) per a l’obra Reforma del Camp d’Atletisme, pel sistema de 
finançament a càrrec de l’Institut Català de Finances, amb càrrecs als exercicis pressupostaris de 
2004 a 2009, la qual va ser acceptada expressament per l’entitat beneficiaria. 

Atès que per tal de fer possible l’execució immediata de la inversió prevista, el 
Departament de Cultura va establir amb l’Institut Català de Finances una línia de crèdits 
destinada al finançament de les inversions subvencionades. 

Atès que en aquest sentit el Patronat Municipal d’Esports de Vilafranca del Penedès i el 
Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya manifesten la necessitat d’especificar 
els termes en què es realitzarà la inversió de l’obra indicada d’acord amb la subscripció d’un 
Conveni, i que entre d’altres acords es preveu la necessitat de formalitzar un crèdit per import 
de 227.783,59 € a taxació de l’Institut Català de Finances. 

Atès que l’article 24.d) dels Estatuts de l’Organisme Autònom Patronat Municipal 
d’Esports de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès disposa que correspon al Ple de 
l’Ajuntament l’autorització de concertació d’operacions de crèdits. 

Atès que l’article 54 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, determina que els organismes autònoms i els ens i societats 
mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització del Ple de la corporació i informe de la 
intervenció per a la concertació d’operacions de crèdit a llarg termini. 
 

Per tot l’exposat,   S’ACORDA: 
Autoritzar a l’Organisme Autònom Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, la formalització d’una operació de crèdit d’import 227.783,59 € amb 
l’Institut Català de Finances, destinada a l’obra Reforma de camp d’atletisme amb les següents 
condicions financeres: 
 
1.- Tipus d’interès:   EURIBOR + 0,50 
2.- Venciment:    anual 
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3.- Interessos de demora: dos punts percentuals per sobre el tipus d’interès vigent 
del prèstec en el moment de l’incompliment 

4.- Amortitzacions:   anualitats vençudes 
5.- Comissió d’estudi:   0,10% de l’import del crèdit 
6.- Comissió d’obertura:  0,10% del nominal del crèdit  
7.- Comissió de disponibilitat: 0,15% anual sobre el capital del crèdit concedit, que, 

pendent-ne disposar, no s’hagi disposat després del 
venciment del període de desemborsament 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens esmenta que es tracta d’una subvenció per a la pista 
d’atletisme, però des de fa anys la Generalitat vehicula aquestes subvencions a través d’un 
crèdit de l’Institut Català de Finances. Formalment, el Patronat ha de formalitzar un crèdit, per a 
la qual cosa és necessària l’autorització del ple. 
 
 
IX. DENEGACIÓ DE PETICIÓ DE COMPATIBILITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atesa la sol·licitud de compatibilitat d’activitats privades presentada pel senyor Miguel 
Domínguez Pinto el dia 16 de febrer de 2005, registre d’entrada número 4066. 

Atès que aquesta sol·licitud és per desenvolupar tasques de consolidació de terrenys, 
demolicions, obres civils, sistemes d’esgotament i de dragats; tota classe de serveis agrícoles; 
serveis de transports de viatgers amb auto-taxi i altres vehicles de lloguer amb conductor; 
operacions immobiliàries, promoció d’habitatges, construcció, comercialització i  arrendament. 

Atès allò que estableix l’article 37 de la llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 
locals, quan assenyala que “la condició de policia local és incompatible amb l’exercici de cap 
altra activitat pública o privada”. 
  Atès que la base 1ª de la convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la 
policia local vacants a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, aprovada per la Comissió Municipal de Govern del dia 22 d’abril de 2.002, estableix 
que “les funcions són les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i 
altres normes de caràcter legal i reglamentari, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat”. 

Atès que aquestes bases van ser les que van regir el procés selectiu a través del qual va 
accedir el senyor Miguel Domínguez Pinto a una plaça d’agent de la policia local de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Atès allò que estableix l’article 321 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que estableix l’article 11.a  de la llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, aplicable al 
personal al servei de les corporacions locals. 

Atès allò que estableixen els articles 11 i següents de la llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

 Atès que l’òrgan competent per acordar o denegar la compatibilitat del personal de la 
corporació correspon al ple de l’ajuntament, segons l’article 344 del Decret 214/1990. 
 

Atès l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, s’ ACORDA: 
Primer.- Denegar la compatibilitat d’activitats privades sol·licitada pel senyor Miguel 

Domínguez Pinto, amb la que desenvolupa com a funcionari de la plantilla d’aquest 
ajuntament, categoria d’agent, escala d’administració especial, classe policia local. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Miguel Domínguez Pinto, a l’Inspector 
Cap de la Policia Local, al servei de Recursos Humans i a la representació del personal. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor i 6 abstencions, corresponent aquestes 
darreres al grup de CiU. 
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Francisco Romero (equip de govern) recorda que les peticions de declaració de compatibilitat 
les ha de resoldre el ple. La llei prohibeix als policies fer altres activitats, i per això la petició 
formulada es denega. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que s’ha informat del cas, i que la denegació s’ha de considerar 
correcta. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que la legislació aplicable és complexa i ha de ser objecte 
d’interpretació. Es tracta d’un assumpte de gestió que ha d’abordar el govern municipal, per la 
qual cosa el seu grup s’abstindrà en la votació. 
 
 
X. MOCIÓ MANIFEST VILAFRANCA PEL TIBET 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups de CiU, d’ERC, Socialista (PSC-ICV) i de la 
CUP, la qual també ha rebut el suport de diferents entitats, moltes d’elles aplegades en el 
col·lectiu “Solidaritat amb el Tibet”: 
 

Atès que el 10 de març és la diada nacional de lluita dels tibetans ja que es 
commemora l’aixecament popular contra la invasió xinesa, en la que van ser esclafats a sang i 
foc i que va provocar més d’un milió de morts,  

Atès, que actualment, aquesta nació i cultura mil·lenàries, té els Drets Humans bàsics 
trepitjats, doncs encara hi ha presons, com la de Drapchi, plenes de detinguts on es tortura i, en 
general a tot el país, es persegueix la llengua, la cultura tibetanes i la religió budista, es fan atacs 
a l’ecosistema i s’assimila per la força,  
 

El grups municipals que proposen aquesta moció demanen que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 
1. Donar suport al “Manifest pel Tibet” que han redactat diverses entitats en 

representació del Col·lectiu “Solidaritat amb el Tibet” i amb el suport de la 
Fundació Casa del Tibet. 

2. Traslladar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat 
perquè adoptin resolucions semblants. 

3. Demanar al Govern espanyol que prengui una postura clara al respecte, posant 
aquesta decisió en coneixement dels governs implicats, el de la República Popular 
Xinesa i el del Tibet a l’Exili. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
D’acord amb el ROM, i en representació de les entitats que han promogut el Manifest pel Tibet, 
fa ús de la paraula Albert Carrasco, que comença agraint l’ajut de diferents persones i entitats, i 
llegeix diverses frases de S.S. el Dalai Dama que s’adrecen fins i tot als invasors xinesos sense 
odi ni rancúnia. Cal donar suport a la causa tibetana, la qual salvant les distàncies té similituds 
amb la situació del nostre país. Aquest suport no és una qüestió d’exotisme, sinó de necessitat i 
justícia. La situació al Tibet pel que fa als drets humans, nacionals i lingüístics és molt greu, i 
els maltractaments als presoners i la repressió continuen. Cal donar suport a les diferents 
campanyes que s’organitzen i adreçar els escrits que calguin. Recorda que el Dalai Dama és 
pacient, i opta sempre pel diàleg i la negociació. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna un suport ple i total a la moció. 
 
Joan Recasens (ERC) fa palesa la necessitat de solidaritzar-nos amb el Tibet, i posa èmfasi en 
algunes problemàtiques semblants que es donen a Catalunya. 
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Josep M. Figueras (CiU) destaca també els paral·lelismes amb Catalunya, i el bon tarannà del 
Dalai Lama vers els invasors xinesos. Les autoritats xineses volen esgotar la paciència dels 
tibetans, que pateixen molts greuges, i anorrear-los com a poble. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) dóna suport a la moció, pronunciant-se contra la 
repressió i a favor dels drets del poble tibetà. 
 
 
XI. MOCIÓ SOBRE EL CATALÀ A LES FIRES 
 
Es dóna lectura  a la següent moció de la CUP: 
 

Atès que a Vilafranca es celebren diferents fires de caire comercial, com les Fires de 
Maig o la Fira del Vehicle d’ocasió, entre d’altres, i que en molts casos les empreses expositores 
no fan ús del català en els seus reclams publicitaris, o en la guarnició dels seus estands. 

Atès que en el seu dia la CUP va presentar una moció on es demanava entre d'altres 
punts, el compromís del patronat de comerç i turisme a l´hora de fer complir la llei de política 
lingüística i de disciplina de mercat, en les fires comercials a la vila. 

Atès que en el seu dia, l’ajuntament va aprovar una moció en la qual s’adheria al 
manifest de la CAL sobre el català assegurant que des de l’ajuntament s’actuaria en 
conseqüència. 

Atès que l´ajuntament disposa d'un regidor de política lingüística, el qual ha de treballar 
per normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vila.  

Atès que en els darrers anys l´ajuntament de Vilafranca ha incomplert la llei de política 
lingüística organitzant unes fires on no es retola almenys en català en alguns dels seus estands. 

Atès que no existeix cap eina per assegurar la presència del català a les Fires comercials 
que es realitzen a Vilafranca. 

 
La Candidatura d´Unitat Popular demana que el ple aprovi els següents punts: 

1.- Que el Patronat de comerç i turisme i el de política lingüística, treballin 
conjuntament per a tal d´aconseguir una major presència del català a les fires. 

2.-  Que des del Servei local de català es doni la informació necessària als expositors de 
les fires perquè compleixin amb la llei de política lingüística i, a mesura que sigui possible, els 
assessorin sobre qualsevol tipus de dubte per fer-la complir. 

3.-  Assegurar que la retolació externa a l'estand i la documentació pròpia dels 
expositors, sigui almenys en llengua catalana fent complir la llei de política lingüística. 

4.-L´elaboració d´un protocol o plec de condicions, per assistir a les fires en qualitat 
d´expositor, on s´exigeixi, entre d’altres requisits, el fet de complir la llei de política lingüística i 
assegurar l’us de la llengua catalana en plena normalitat a les nostres fires. 

 
Defensa la moció, en nom de la CUP, Otger Amatller, que destaca que la CAL ve fent uns 
estudis sobre l’ús del català a les fires de maig, i els resultats obtinguts no són positius. S’ha 
pogut comprovat que per assistir com expositor a les fires només cal pagar, sense que el 
Patronat de Comerç i Turisme imposi cap exigència sobre l’ús de la nostra llengua. Cal 
assegurar l’ús del català en totes les fires, fent complir la llei. 
 
En aquest moment, amb l’autorització de l’alcaldia i d’acord amb el ROM, pren la paraula el 
representant de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), Jaume 
Claramunt. El text de la seva intervenció és el següent: 
 
Avui, ja gairebé ningú no gosa negar l’evidència d’allò que tantes vegades des de la 
Coordinadora d’Associacions per la Llengua hem alertat: que la llengua catalana 
presenta clars símptomes de retrocés, que no s’aconsegueix augmentar-ne l’ús i que 
el procés de substitució és cada dia més ràpid. En definitiva, que es troba en un greu 
perill de desaparèixer en les immediates generacions. 
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Una llengua no és una entitat amb vida pròpia. La llengua viu en cada un dels seus 
parlants i per això li cal ser necessària en el seu territori, perquè l’ús social en sigui la 
norma i se n’estenguin els àmbits d’ús. Però això no es fa sol. Cal l’empenta de 
l’administració, l’exemple subtil de qui construeix la convivència. 
 
Al nostre país hem viscut massa anys una altra versió de l’oasi català, aquest en 
l’àmbit lingüístic. Un oasi paralitzador propiciat pel bilingüisme dels uns, amb forma de 
multiculturalitat però amb fons espanyolitzador, i pel cofoisme suïcida dels altres que 
no han volgut veure el pedregar que tenim al davant. Així hem anat passant els anys, 
en una calma anestèsica que ha anat debilitant el tremp d’un poble que s’havia deixat 
el coratge a la transició. 
 
Però ja s’han acabat el temps de bonança. Ara cal passar a l’acció de forma urgent. 
Cal un compromís clar i inequívoc en la defensa de la nostra identitat lingüística, 
cultural i nacional. I això potser no casa amb aquesta macrovilafranca que ens esteu 
construint. Dèia l’Espriu “en la sequedat arrela el pi”. Poc es podia imaginar que sobre 
l’erm hi posaríem ciment. Perquè, com en d’altres ciutats dormitori que ens han 
precedit, es fa difícil d’arrelar sobre el ciment. 
 
Des de la CAL, veiem amb preocupació la implantació d’un nou estil de fer política que 
s’ha estès darrerament al nostre consistori. És allò de la “política d’aparador”. Ja no cal 
la vergonya que va viure aquesta casa, no fa massa anys, quan l’equip de govern 
votava en contra del dret d’autodeterminació del poble català. Ara es tracta de dir que 
sí a tot: manifestos, mocions, declaracions, pactes de govern... Tot s’aprova sense 
manies en un devessall conciliador, però l’endemà res no canvia. Heu après que els 
ciutadans som mesells i que amb el titular als diaris ja en tenim prou. I qui dia passa, 
legislatura empeny. 
 
Ara farà dos anys, això sí en plena campanya electoral, tots els partits (òbviament 
excepte el PP) assumien el document “Per un augment de l’ús social de la llengua 
catalana als municipis”. El document, presentat per la CAL, instava les corporacions 
municipals no sols a complir la llei de Política Lingüística d’una manera inequívoca, 
sinó a fer-ne una interpretació àmplia i a estendre la sensibilitat en totes les seves 
actuacions cap a polítiques de normalització i ús preferent de la nostra llengua. Poc 
després presentàvem el primer informe sobre la presència del català a les Fires de 
Maig, on es palesava que el compliment de la Llei de Política Lingüística ben just hi 
depassava el 50%. El document .ns i tot rebria el suport d’aquest ple mesos després i, 
encara, a instàncies de la CUP, s’aprovaria una moció en què la corporació es 
comprometia a vetllar per la presència de la nostra llengua al comerç vilafranquí. Unes 
noves Fires de Maig, un any després, i un segon informe, demostraven com res no 
havia canviat malgrat els múltiples compromisos presos públicament. 
 
Aviat farà un any que també tenim tripartit a la vila. I regidoria de Política Lingüística en 
mans d’un partit nacionalment sensible. N’esperàvem molt. Es va prometre molt. Però, 
si hem de ser sincers, no hem vist cap canvi substancial. Estem segurs que no és per 
culpa d’Esquerra. És el preu de ser la torna en un govern amb massa inèrcies. Sigui 
com sigui, la setmana passada, tot i els acords del ple, a la vila, encara obrien 
comerços amb el rètol en espanyol. 
 
En aquest context, permeteu-nos doncs que celebrem, però amb escepticisme, 
aquesta nova moció que avui es debat a instàncies de la CUP. Les lleis són 
necessàries, imprescindibles, però per ser efectives han de sorgir d’una profunda 
voluntat política. D’una voluntat que mobilitzi tots els ressorts de l’administració en 
l’autoestima col·lectiva, que hi impliqui totes les regidories, totes les accions de govern. 
Una voluntat de redreçament nacional que, malauradament, mai no hem vist en 
aquesta casa. 
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Però ara és temps de refer el camí. De retrobar-nos en la unitat i ser valents, de nou, 
per guanyar el futur que ens pertoca. Heu de recobrar el coratge necessari i construir 
el país pel que hem treballat tant. Perquè el país també es construeix des d’aquesta 
casa, en cada moció, en cada acció de govern.  
 
La nostra llengua és el símbol de la tossuderia de voler ser. És la .ama que manté 
l’esperança en una nació lliure. És l’arrelament a una terra que hem heretat i que 
volem llegar. Si perdem la llengua, si perdem el paisatge, si perdem la terra, perdrem 
el país. 
 
Com potser avui us diria el mestre Jordi Carbonell, “que la política no us faci traïdors!” 
  
Tot seguit, es presenta una esmena a la moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, 
la qual demana suprimir els dos darrers paràgrafs de la part expositiva de la moció, i el quart i 
darrer punt de la part dispositiva. 
 
En nom de l’equip de govern, Joan Ríos (ERC) raona l’esmena, tot dient que l’equip de govern 
defensa (i això no és nou) l’ús del català. Discrepa de la intervenció de la CAL, perquè el 
govern ha fet i està fent accions de normalització lingüística, com ho demostra el fet que s’ha 
creat una regidoria específica que ell encapçala amb il·lusió. S’ha incorporat una tècnica, s’ha 
revitalitzat la comissió de seguiment del català, es treballa en la reforma del Reglament sobre 
l’ús del català, s’ha creat una (malauradament petita encara) partida pressupostària per al català, 
s’han presentat els resultats de la important campanya “preu per preu, en català”, adreçada al 
comerç, es fan cursos de català, exposicions, contactes amb el sector vinícola sobre 
l’etiquetatge, etc. L’equip de govern defensarà el català i la seva normalització, i no es pot dir 
que s’incompleix la llei sobre el català en el marc de les fires, perquè malgrat alguna anomalia 
puntual tant el Patronat de Comerç i Turisme com la regidoria de Política Lingüística treballen 
amb fermesa. A tots els expositors se’ls informa i se’ls dóna un tríptic sobre les obligacions 
legals en matèria lingüística, i no cal elaborar cap protocol ni plec de condicions, ja que els 
condicionants lingüístics s’expliquen i consten a la Llei i al Reglament municipal. 
 
També en nom dels grups promotors de l’esmena, Joan Pareta (grup Socialista –PSC-ICV- i 
president del Patronat de Comerç i Turisme), afirma que la presumpta investigació feta pels 
proposants de la moció només va consistir en trucar per telèfon per preguntar si en el contracte 
de fires hi figurava alguna clàusula sobre el català. Des de fa anys es treballa en aquesta matèria, 
i l’any 2004 ja es va aprovar una moció en aquest sentit. Es tramet una carta i un tríptic als 
expositors recordant-los les obligacions legals. La retolació dels estands la fa el Patronat i s’és 
curós amb la llengua, i l’any passat hi va haver dos expositors que tenen el nom de l’empresa en 
castellà (la Llei en aquests casos no exigeix la traducció), però tot i així es va negociar una certa 
adaptació. Cal continuar treballant en la línia adient tendent a la normalització lingüística i al 
compliment de la llei. 
 
Quant a l’esmena, Otger Amatller (CUP) la rebutja. El protocol s’ha d’elaborar, perquè no és 
suficient amb informar. Si comptem tota la informació dels expositors (no només els rètols 
generals dels estands) el grau d’incompliment supera el 20%, i no creu que les dades de l’estudi 
de la CAL siguin falses. 
 
Emília Torres (CiU)  es mostra favorable a la moció i a l’ús del català. No es pot computar 
només la retolació de l’estand, sinó tots els cartells, fulletons, etc. Pot matisar-se o fins tot 
eliminar-se el redactat dels dos darrers paràgrafs de la part expositiva, però no es pot acceptar la 
supressió del punt dispositiu 4t de la moció, perquè aquesta restaria buidada de contingut. Cal 
exigir mitjançant un protocol o plec escrit el compliment de la llei, més enllà de les cartes o 
tríptics de caràcter informatiu que puguin lliurar-se. 
 
Joan Pareta (grup Socialista –PSC-ICV-) reitera que l’any 2004 es va aprovar ja una moció, i no 
sembla lògic plantejar aquest debat al ple sense haver fet cap comentari en el si del Patronat 
(amb presència de tots els grups) sobre un suposat incompliment de la llei. L’esperit de la moció 
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és compartit, però cal anar treballant des del consens i amb humilitat. Sense anar més lluny, en 
el local de la CUP s’hi poden veure capses no etiquetades en català. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que l’únic que vol és un protocol per garantir el compliment de 
la llei i assegurar la plena presència del català a les fires. És cert que hi ha coses no etiquetades 
en català al local de la CUP, perquè malauradament la llei no ho exigeix. 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) diu que tothom comparteix l’esperit de la moció. Es disposa 
de certes eines (Reglament, comissió de seguiment, Patronat de Comerç i Turisme amb 
presència de tots els grups, etc.). Ell està obert a les propostes de les entitats, i li hagués agradat 
que se li hagués facilitat l’estudi elaborat per la CAL. Des del govern es faran les accions 
adients per assegurar la presència plena del català a les fires. Replica Otger Amatller que 
l’assumpte és general i per això se sotmet al ple, i que l’estudi de la CAL es va publicar a la 
premsa comarcal. 
 
Emília Torres (CiU) manifesta que els patronats i les societats faciliten la participació, però no 
han d’impedir que assumptes com aquests es tractin en el si del ple. Demana que es retiri 
l’esmena referida a la part dispositiva de la moció, i vol veure com ERC defensa que no 
s’elabori un protocol per exigir el compliment de la llei en matèria lingüística. 
 
Joan Ríos (ERC) afirma que el punt 3r de la moció ja deixa prou clar que es farà complir la llei. 
Per la seva banda, l’alcalde Marcel Esteve demana que es moderin en el debat els adjectius 
insultants i de menyspreu, i afirma que s’ha d’avançar en l’ús social del català des del consens, 
com ja s’intenta fer des de fa molts anys (Consorci de Normalització, Reglament del català, 
perfils lingüístics del personal municipal, etc.). 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC) i 7 en contra (CiU i CUP). 
 
Quant a la moció, amb l’esmena incorporada, és aprovada per unanimitat. 
 
El text finalment aprovat és el següent: 

 
Atès que a Vilafranca es celebren diferents fires de caire comercial, com les Fires de 

Maig o la Fira del Vehicle d’ocasió, entre d’altres, i que en molts casos les empreses 
expositores no fan ús del català en els seus reclams publicitaris, o en la guarnició dels seus 
estands. 

Atès que en el seu dia la CUP va presentar una moció on es demanava entre d'altres 
punts, el compromís del patronat de comerç i turisme a l´hora de fer complir la llei de política 
lingüística i de disciplina de mercat, en les fires comercials a la vila. 

Atès que en el seu dia, l’ajuntament va aprovar una moció en la qual s’adheria al 
manifest de la CAL sobre el català assegurant que des de l’ajuntament s’actuaria en 
conseqüència. 

Atès que l´ajuntament disposa d'un regidor de política lingüística, el qual ha de 
treballar per normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vila.  

 
Per això s’ACORDA: 
1.- Que el Patronat de comerç i turisme i el de política lingüística, treballin 

conjuntament per a tal d´aconseguir una major presència del català a les fires. 
2.-  Que des del Servei local de català es doni la informació necessària als expositors 

de les fires perquè compleixin amb la llei de política lingüística i, a mesura que sigui possible, 
els assessorin sobre qualsevol tipus de dubte per fer-la complir. 

3.-  Assegurar que la retolació externa a l'estand i la documentació pròpia dels 
expositors, sigui almenys en llengua catalana fent complir la llei de política lingüística. 
 
XII. MOCIÓ SOBRE CASAL D’AVIS 
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Es llegeix la següent moció del grup de la CUP: 
 

El Casal d’Avis de Vilafranca depèn del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya el que comporta que lògicament qualsevol despesa o compra hagi de 
ser aprovada per aquest departament. Això implica demores en la solució de problemes, que en 
algunes ocasions són especialment greus pel que fa al condicionament i manteniment de les 
instal·lacions i que per suposat ocasionen trastorns en l’ús habitual del Casal, empitjorant la 
qualitat de l’estada al Casal dels nostres avis. 

Alguns dels problemes importants detectats són: 
• El Casal d’Avis no disposa de mecanismes de ventilació que puguin garantir una estada 

digna i agradable als seus usuaris/es quan a l’estiu pugen les temperatures, ocasionant 
també que no es puguin realitzar les activitats habituals, fet que provoca una baixada 
important en el nombre d’usuaris. 

• El Casal de la Gent Gran de Vilafranca, com ja ha manifestat en alguna ocasió per escrit 
al Departament de Benestar Social, té una mancança important de conservació de 
parets, portes i finestres i el seu estat es va deteriorant any rere any.  

• El pati annex al Casal d’Avis (que és de titularitat municipal) també pateix d’una manca 
de conservació. 

Donat que des de la CUP creiem que l’Ajuntament ha de vetllar per la qualitat dels serveis 
que reben els ciutadans/es de la Vila tot i que no siguin serveis de la seva competència. 
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1.- Que l’Ajuntament vetlli i garanteixi per la qualitat dels serveis i instal·lacions dels Casals de 
la Gent Gran de titularitat pública, recolzant i fent seguiment de les peticions que des de 
l’administració del Casal es formalitzin. 
2.-  Que la Unitat de Serveis de l'Ajuntament pugui prestar els seu serveis al Casal de la Gent 
Gran. 
3.-Que l’Ajuntament doti els pressupostos de l’any 2006 i posteriors d’una partida per a 
despeses imprevistes o de subministraments pel Casal d’Avis i d’una altra partida de 
manteniment que garanteixin el correcte funcionament del Casal de la Gent Gran. 
4.- Que l’Ajuntament exigeixi a la Generalitat de Catalunya l’aplicació de mesures per a  
prevenir els efectes de les altes temperatures (instal·lació d’aire condicionat). 
5.- Que en cas de que la Generalitat de Catalunya demori la instal·lació de l’aire condicionat al 
Casal de la Gent Gran més enllà del 15 de juny, l’Ajuntament es faci càrrec de la instal·lació. 
6.- Que el Servei de Parcs i Jardins garanteixi el bon estat del pati annex al Casal de la Gent 
Gran de titularitat municipal com si d’un parc més de la Vila es tractés. 
7.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que traspassi a l’Ajuntament la gestió dels Casals 
d’Avis i proporcioni el finançament adequat. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que ha mantingut contactes amb responsables del Casal, els quals 
posen en relleu les deficiències que pateixen. Davant d’aquestes deficiències del manteniment, 
l’Ajuntament hauria de prestar el seu ajut. És cert que la Generalitat desitja fer millores, però les 
mancances (com l’aire condicionat) s’han de superar aviat. El manteniment del pati posterior 
(que és de propietat municipal) esdevé també deficient, i cal adoptar les mesures corresponents. 
A més, cal demanar el traspàs de l’equipament, i dels mitjans necessaris, a l’Ajuntament, 
aplicant el principi de subsidiarietat, però mentrestant la implicació municipal esdevé 
necessària. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a l’esmena presentada pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, la 
qual proposa suprimir els punts dispositius 1 al 6 (deixant el 7) i afegir que “L’Ajuntament de 
Vilafranca traslladarà a la Generalitat de Catalunya totes aquelles propostes de millora que 
arribin des del Casal d’Avis”. 
 
Defensa l’esmena Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-), tot dient que el Casal depèn del 
Departament de Benestar Social de la Generalitat, i és aquest Departament (no l’Ajuntament) el 
que ha de fer el manteniment i la despesa corresponent. Cal exigir el traspàs del servei a 
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l’Ajuntament amb els mitjans adequats, i mentrestant fer-nos ressò i traslladar les demandes. No 
té sentit que l’Ajuntament hagi d’assumir despeses que pertoquen a una altra Administració, 
perquè això suposaria una ingerència, comportaria que els vilafranquins paguessin un servei 
dues vegades i la situació seria caòtica si seguint aquest principi l’Ajuntament hagués de suplir 
mancances en altres serveis com l’hospital, les escoles, etc. De fet, quan és possible, es ve 
atenent alguna demanda puntual, però no és possible institucionalitzar una pràctica puntual i 
excepcional mitjançant un acord del ple. 
 
Quant a l’esmena, Otger Amatller (CUP) la rebutja, sobretot quan ja es fan actuacions en la 
pràctica. El pati és de propietat municipal, i l’Ajutament ha de donar tot el suport que calgui. 
 
Fernando García (CiU) també rebutja l’esmena. No podem parlar d’ingerència, perquè per 
exemple l’Ajuntament té llars d’infants pròpies. El govern municipal no té en compte la gent 
gran. Hi ha mancances al Casal que creu que s’han posat en coneixement de l’Ajuntament, i 
aquest com Administració més propera als ciutadans hi hauria d’intervenir decididament, encara 
que sigui de competència de la Generalitat, ja que els avis són vilafranquins i han de ser ajudats. 
 
Patro Recober replica que el pati és de propietat municipal, però no es tracta d’un parc públic 
que l’Ajuntament hagi de mantenir; és una situació semblant a la dels patis de les escoles. Tots 
estem a favor de la gent gran, el Casal s’ha visitat i no consta que el seu president hagi fet cap 
demanda a l’Ajuntament. Entén que la moció té una finalitat populista. L’exemple de les llars 
d’infants tampoc no és vàlid, perquè en aquest cas es tracta d’un servei que va decidir crear 
l’Ajuntament (com s’hauria pogut decidir crear un Casal d’Avis municipal) i que s’ha de 
mantenir. 
 
L’alcalde Marcel Esteve remarca que ell ha parlat amb els responsables del Casal, i que la 
solució no ha de venir de l’Ajuntament. Cal millorar l’equipament, però en el marc de les 
competències que cada Administració té assignades. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC) i 7 en contra (CUP i CiU). La moció, amb aquesta esmena, és aprovada per unanimitat, 
i té el text següent: 
 

El Casal d’Avis de Vilafranca depèn del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya el que comporta que lògicament qualsevol despesa o compra hagi de 
ser aprovada per aquest departament. Això implica demores en la solució de problemes, que en 
algunes ocasions són especialment greus pel que fa al condicionament i manteniment de les 
instal·lacions i que per suposat ocasionen trastorns en l’ús habitual del Casal, empitjorant la 
qualitat de l’estada al Casal dels nostres avis. 

Alguns dels problemes importants detectats són: 
• El Casal d’Avis no disposa de mecanismes de ventilació que puguin garantir una 

estada digna i agradable als seus usuaris/es quan a l’estiu pugen les temperatures, 
ocasionant també que no es puguin realitzar les activitats habituals, fet que provoca 
una baixada important en el nombre d’usuaris. 

• El Casal de la Gent Gran de Vilafranca, com ja ha manifestat en alguna ocasió per 
escrit al Departament de Benestar Social, té una mancança important de conservació 
de parets, portes i finestres i el seu estat es va deteriorant any rere any.  

• El pati annex al Casal d’Avis (que és de titularitat municipal) també pateix d’una 
manca de conservació. 

Donat  que l’Ajuntament ha de vetllar per la qualitat dels serveis que reben els ciutadans/es 
de la Vila tot i que no siguin serveis de la seva competència. 
 
Atès això, S’ACORDA: 

1.-Demanar a la Generalitat de Catalunya que traspassi a l’Ajuntament la gestió dels 
Casals d’Avis i proporcioni el finançament adequat. 
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2.- L’Ajuntament de Vilafranca traslladarà a la Generalitat de Catalunya totes aquelles 
propostes de millora que arribin des del Casal d’Avis”. 
 
 
XIII. MOCIÓ DIA DE LA DONA 
 
Se sotmet al ple la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de CiU i de la CUP: 
 

Cada any la Diada del 8 de març, ens permet fer memòria  i parlar de les dones que ens 
han precedit en la lluita per la igualtat. Però sobretot, ens permet parlar en veu alta de les 
dones d’ara mateix. Les dones què ara, volen viure  la diferència i reflectir la riquesa de la 
pluralitat, del saber i del fer de les dones. La diada és un plataforma per  reclamar la  justícia i 
 la igualtat d’oportunitats, per fer ben visibles les desigualtats encara vigents a molts àmbits de 
la societat i de la vida quotidiana. Viure la democràcia i en democràcia és la forma de 
convivència suprema que regeix en la nostra societat. La democràcia es fonamenta en dos 
grans principis: la llibertat i la igualtat de les persones. Hem de fer un món on el fet de ser 
dona no signifiqui desigualtat i injustícia. 
 

Per això continuem denunciant: 
• Les discriminacions en l’àmbit laboral, en l’obtenció de les prestacions socials com és ara 

 la flagrant situació de les dones vídues. 
• Les imatges que s’ofereixen de les dones en la publicitat i en molts mitjans de comunicació 

que perpetuen els tòpics socials de gènere. 
• Què el treball domèstic encara recau majoritàriament en les dones. 
• Que la pobresa s’instal·la  bàsicament en la població femenina, molt especialment en la 

població femenina desplaçada.   
• I que la Violència de gènere no para. No té aturador. 

Volem un societat cohesionada, solidària sense violència i sense discriminacions. 
Volem viure i conviure a una societat on es valorin tots els treballs, també els no 

remunerats amb una igualtat laboral efectiva. 
  Volem viure en pobles i ciutats on es reconeguin i es tinguin presents les aportacions i 
les necessitats de les dones. Sense la participació de les dones no hi ha futur per a ningú.  

Per això en aquest any 2005, tot i reconeixent  que des de les administracions s’està 
donant un impuls  per acabar amb les desigualtats i les injustícies vers les dones, alhora, cal 
manifestar que no és suficient, per això  
  

MANIFESTEM 
La necessitat d’incrementar els recursos  per ampliar els plans d’acció que contemplin: 

• Programes de prevenció contra la violència 
• Propostes per una educació no sexista  
• Propostes per combatre les discriminacions a l’àmbit laboral  
• Programes específics d’acolliment per a dones desplaçades.  
• Pressupostos suficients per donar el màxim suport a les polítiques municipals transversals 

per a la igualtat d’oportunitats i per els  drets de les dones. 
  Un cop més en el dia internacionals de la Dona, amb aquesta manifestació, volem 
recordar la necessitat d’emancipació i llibertat  de la població femenina. Volem recordar que 
queda molta feina per fer. Socialment les desigualtats són conegudes; tothom sap que les dones 
treballen molt més en les tasques domèstiques  i que al món laboral tenen salaris més baixos i 
que la violència està fonamentada en raons de gènere. Precisament per  això, ens cal una 
política  de les dones creativa i sobretot decidida, perquè ha de  transformar les idees encara 
prevalents,  a traves de les paraules i el diàleg. 
  Els municipis han de ser construïts per homes i dones, des de la igualtat d’oportunitats 
i l’exercici de la llibertat i la  diversitat. 

Per aquests motius, l’Ajuntament de Vilafranca renova el compromís de prioritzar les 
polítiques integrals de gènere, amb una política transversal impulsada des del Pla per la 
Igualtat. 
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  Es donarà  trasllat d'aquesta moció a la Federació de Municipis de Catalunya, i a l'Associació 
Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, a la presidència del Parlament de Catalunya i a 
l’Institut Català de la Dona.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la moció és positiva i encara es podria ampliar més, perquè 
queda molta feina pendent (dades laborals sobre la dona preocupants, violència de gènere, etc.). 
 
Joan Ríos (ERC) advoca per la igualtat real d’homes i dones i per un món més just. 
 
Àssen Cámara (CiU) defensa la moció, i diu que seria positiu que arribés un dia en què no 
calguin manifestos. El compromís municipal ha de ser ferm i tenir continguts pràctics (cursos i 
xerrades a les empreses, tallers a les escoles, etc.). 
 
Àngels Agramunt (grup Socialista –PSC-ICV-) celebra el consens assolit. S’estan fent accions 
positives, però hi ha molta feina pendent. Subratlla que en el Consell per la Igualtat hi són 
presents els sindicats, la qual cosa és positiva. Cal que els convenis col·lectius tinguin en compte 
la necessitat de conciliar la vida laboral i la familiar, es fa tasca de prevenció a 3r i 4t d’ESO a 
les escoles i en aquestes tenen lloc tallers regularment, etc.  
 
 
XIV. MOCIÓ COMPLEMENTS DE PENSIONS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que el Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol ha aprovat la llei que permet que 
les Comunitats Autònomes complementin les pensions, 
 Atès que l’esmena transaccional a l’esmena número tres formulada a la proposició de 
llei sobre derogació de la prohibició a les Comunitats Autònomes a complementar les pensions 
diu: “l’article únic de la proposició de llei sobre derogació de la prohibició a les comunitats 
autònomes a complementar les pensions resta redactat en els termes següents: 
 Es modifica l’apartat quart de l’article trenta-vuit de la Llei general de la Seguretat 
Social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en els termes 
següents: 
 “Qualsevol prestació de caràcter públic que tingui com a finalitat complementar, 
ampliar o modificar les prestacions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, 
forma part del sistema de la Seguretat Social i es troba subjecte als principis regulats a l’article 
segon d’aquesta Llei. 
 El que preveu el paràgraf anterior s’ha d’entendre sense perjudici dels ajuts de qualsevol 
naturalesa que, en l’exercici de les seves competències, puguin establir les Comunitats 
Autònomes en benefici dels pensionistes que hi resideixin”. 
 Atès que això vol dir que no es limita l’exercici de les competències de les Comunitats 
Autònomes per establir ajuts de caràcter social en favor, entre altres col·lectius, dels 
pensionistes que resideixin en el seu territori. 
 Atès que els pensionistes de Catalunya estan perdent constantment poder adquisitiu, 
tenint en compte el diferencial de l’IPC de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
 Atès que aquest degoteig de pèrdua de poder adquisitiu no pot continuar indefinidament 
pel greuge comparatiu que pateixin els pensionistes catalans, 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal ACORDI: 

1. Que aquest Plenari insti el Govern de la Generalitat a complementar totes les 
pensions de Catalunya, amb la quantitat corresponent al diferencial de l’IPC estatal i 
de Catalunya durant l’any 2004, que va quedar establert en el 0,4 %. 

2. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès sigui pioner en aquest avanç social i 
apliqui les mesures possibles per bonificar els pensionistes vilafranquins amb la 
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quantitat equivalent al 0,4 % de tots els impostos, taxes i preus públics que aplica 
aquest Ajuntament per al 2005. 

3. Que aquesta mesura se segueixi aplicant en els anys posteriors, aplicant el 
diferencial de l’IPC català amb l’espanyol que correspongui a l’any anterior, sempre 
que l’IPC català sigui superior. 

 
Defensa la moció en nom de CiU Fernando García, tot dient que es tracta d’una qüestió de 
justícia i que hem de treballar per a la gent gran. Hi ha bosses de misèria entre la gent gran, i 
aquesta perd poder adquisitiu pel diferencial d’inflació entre Catalunya i l’estat espanyol. En 15 
anys els pensionistes catalans han perdut un 10% de poder adquisitiu, la qual cosa comporta per 
a una pensió mitjana una pèrdua de 800 € anuals, i per a una de baixa de 600 € anuals. Ara les 
Comunitats Autònomes poden complementar les pensions, i a Catalunya cal fer-ho per la 
diferència de preus existent. L’Ajuntament, que té superàvit, també podria ajudar amb 
subvencions relacionades amb l’import dels tributs, la qual cosa suposaria una despesa mínima 
d’uns 5.000 euros en total. Cal tenir en compte que la gent gran pateix a més problemes de 
mobing immobiliari, col·lapse hospitalari, etc. 
 
Seguidament, es llegeix l’esmena presentada pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, la qual 
proposa suprimir els punts 2 i 3 de la part dispositiva de la moció. 
 
En defensa de l’esmena, Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que 
coincideix amb CiU en la diagnosi, però no en la solució. L’Ajuntament augmenta els seus 
tributs d’acord amb l’IPC estatal, la qual cosa fa que per coherència no es puguin acceptar els 
apartats 2 i 3 de la moció. L’Ajuntament concedeix diversos ajuts per a la gent gran 
(bonificacions tributàries, subvencions IBI, residències, teleassistència, assistència al teatre i a 
equipaments esportius, etc.). A parer de Romero, els ajuts han d’estar relacionats amb els 
ingressos, perquè hi ha jubilats que poden tenir un bon nivell de renda, i no seria just que 
rebessin també subvencions com les proposades, perquè això constituiria una imprudència 
econòmica i social. Des de l’Ajuntament cal concedir ajuts i prestar serveis, però no 
complementar les pensions i, en qualsevol cas, propostes d’aquesta naturalesa s’han de plantejar 
quan es debaten els pressupostos i les ordenances fiscals municipals. 
 
Encetant el torn d’intervencions sobre l’esmena, Otger Amatller (CUP) manifesta que molta 
gent gran ha de ser ajudada, però no és massa just que tothom rebi subvencions amb 
independència de la quantia dels seus ingressos. S’abstindrà respecte de l’esmena. 
 
Fernando García (CiU) rebutja l’esmena. Afirma que l’Ajuntament ja bonifica fiscalment les 
persones amb ingressos baixos, però ara parlem de complementar les pensions pel diferencial en 
el nivell de preus. La quantitat total seria irrisòria, i no s’entén que es rebutgi la proposta quan 
l’Ajuntament modifica el pressupost quan vol i gasta allò que gasta en despeses dels òrgans de 
govern. La gent gran no rep l'ajut suficient, i per no rebre ni tan sols rep el dinar o els dinars 
anuals que tenen lloc en altres municipis, sinó només un berenar. Li sap greu que no s’accepti 
cap proposta de l’oposició. 
 
L’alcalde Marcel Esteve intervé per dir que cal recolzar la petició que la Generalitat 
complementi les pensions, però que la resta de peticions no són assumibles perquè no són justes 
tal com es plantegen. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, s’aprova amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i ERC), 
6 en contra (CiU) i 1 abstenció (CUP). La moció, amb l’esmena aprovada, és aprovada per 
unanimitat, i té el redactat següent: 

 
Atès que el Congrés dels Diputats de l’Estat espanyol ha aprovat la llei que permet que 

les Comunitats Autònomes complementin les pensions, 
 Atès que l’esmena transaccional a l’esmena número tres formulada a la proposició de 
llei sobre derogació de la prohibició a les Comunitats Autònomes a complementar les pensions 
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diu: “l’article únic de la proposició de llei sobre derogació de la prohibició a les comunitats 
autònomes a complementar les pensions resta redactat en els termes següents: 
 Es modifica l’apartat quart de l’article trenta-vuit de la Llei general de la Seguretat 
Social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en els termes 
següents: 
 “Qualsevol prestació de caràcter públic que tingui com a finalitat complementar, 
ampliar o modificar les prestacions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, 
forma part del sistema de la Seguretat Social i es troba subjecte als principis regulats a l’article 
segon d’aquesta Llei. 
 El que preveu el paràgraf anterior s’ha d’entendre sense perjudici dels ajuts de 
qualsevol naturalesa que, en l’exercici de les seves competències, puguin establir les 
Comunitats Autònomes en benefici dels pensionistes que hi resideixin”. 
 Atès que això vol dir que no es limita l’exercici de les competències de les Comunitats 
Autònomes per establir ajuts de caràcter social en favor, entre altres col·lectius, dels 
pensionistes que resideixin en el seu territori. 
 Atès que els pensionistes de Catalunya estan perdent constantment poder adquisitiu, 
tenint en compte el diferencial de l’IPC de Catalunya i de l’Estat espanyol. 
 Atès que aquest degoteig de pèrdua de poder adquisitiu no pot continuar indefinidament 
pel greuge comparatiu que pateixin els pensionistes catalans, 
 

Per això, S’ACORDA: 
Que aquest Plenari insti el Govern de la Generalitat a complementar totes les pensions 

de Catalunya, amb la quantitat corresponent al diferencial de l’IPC estatal i de Catalunya 
durant l’any 2004, que va quedar establert en el 0,4 %. 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE EL SERVEI D’AMBULATORI 
 
Es presenta la moció següent del grup de CiU: 
 

Atès que l’increment de població que tenen Vilafranca i l’Alt Penedès fa que se saturi el 
servei mèdic ambulatori, 

Atès que, en aquest moment, la mitjana de persones que té assignades cada metge de 
medecina general es troba al voltant de les 2.500 per facultatiu, 

Atès que, malgrat que l’objectiu ideal de persones assignades per facultatiu seria de 
1.500, caldria que, com a mínim, s’arribés a la xifra de 1.900 persones assignades per metge, i 
això suposa fer un increment de tres metges de medecina general i d’un pediatre, 

Atès que segons els criteris marc d’organització de l’atenció primària s’entén que 
assignar una sola àrea bàsica de salut correspon a les poblacions d’entre 5.000 i 25.000 
habitants, 

Atès que l’edifici on està ubicat l’actual àrea és insuficient per encabir l’increment de 
professionals que necessita Vilafranca, 

Atès que una nova àrea bàsica de salut també contribuiria molt a descentralitzar aquest 
tipus de servei fora del centre de la vila, 
  

El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès proposa que 
aquest Plenari acordi el següent: 

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca sol·liciti oficialment a la Generalitat que procedeixi 
a desdoblar l’actual ambulatori, atorgant una altra àrea bàsica de salut. 

2. Que l’Ajuntament procedeixi a complir els requisits que estableixi el Departament 
de Salut pel que fa a fixar el lloc on s’hauria d’ubicar aquest segon ambulatori i a 
cedir els terrenys corresponents. 

3. Que l’Ajuntament insti al Departament de Salut de la Generalitat a atendre les 
necessitats de Vilafranca en el sentit d’atorgar el personal necessari que requereix la 
població actual i la que previsiblement arribarà a la nostra vila. 
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El portaveu de CiU Pere Regull, amb caràcter previ i en relació amb aquesta sessió del ple, es 
mostra sorprès que un govern que ha generat l’any 2004 un superàvit de més d’1,8 milions 
d’euros negui una despesa total d’uns 5.000 € per ajudar una mica a la gent gran. Encara que la 
competència sigui d’una altra Administració l’Ajuntament hi podria fer alguna cosa, tesi que 
seria aplicable també al cas del Casal d’Avis. 
 
Ja sobre la moció, Pere Regull manifesta que Vilafranca té un creixement evident, i que l’àrea 
bàsica de salut (ambulatori) s’ha quedat curta. Cada metge de medecina general té 2.500 
cartilles assignades, que és un dels nivells més elevats de Catalunya. Com a mínim s’hauria de 
baixar fins a un màxim de 1.900 cartilles. Tenim un creixement important potser superior fins i 
tot al resultant de les estadístiques, i hem de disposar de més metges i desdoblar l’ambulatori, 
perquè l’actual ja no és suficient i, a més, un nou ambulatori permetria descentralitzar 
l’assistència. Una àrea bàsica ha de tenir com a màxim 25.000 usuaris, i a Vilafranca ja hi ha 
més de 36.000 habitants. Li consta que el regidor de Salut s’ha entrevistat amb responsables de 
l’àrea bàsica de Vilafranca; per tant, ha de conèixer el problema i donar suport a la moció. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a una esmena a la totalitat presentada pels grups Socialista (PSC-
ICV-) i d’ERC, amb el redactat següent: 
 
 Atès que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca sempre ha manifestat als 
responsables de la Generalitat la seva preocupació per la falta de planificació pel que fa als 
centres d’atenció primària i hospitalària 
 Atès que el nou govern de la generalitat s’ha compromès a ampliar l’atenció 
hospitalària (ampliació de consultes externes) i que finalitzades les obres es farà l’estudi 
d’ampliació d’urgències. 
 Atès que el nou govern de la Generalitat ha presentat el Pla de Xoc per a l’Atenció 
Primària que té com a objectiu incrementar el número de professionals. 
 
 Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi: 

1.-  Que l’Ajuntament de Vilafranca sol.liciti a la Generalitat de Catalunya les xifres 
exactes que actualment es disposen al Departament de Salut sobre l’atenció primària i 
hospitalària a Vilafranca del Penedès. 

2.-  Que l’Ajuntament de Vilafranca insti al Departament de Salut de la generalitat a 
ampliar el servei d’atenció primària, el servei d’atenció hospitalària i la mateixa coordinació 
entre l’atenció primària i hospitalària. 
 
En nom del govern municipal, defensa l’esmena a la totalitat el regidor de Salut Paco Álvarez. 
Confirma que s’ha reunit amb responsables de l’àrea bàsica de Vilafranca, i mentre que algunes 
dades de la moció són certes unes altres són matisables. El govern municipal detecta necessitats 
i pressiona per donar-hi resposta, de forma que per exemple s’ampliaran les consultes externes 
de l’hospital i, possiblement també, el servei d’urgències hospitalàries. Hem de demanar que es 
millori l’àrea bàsica, però també l’assistència hospitalària i que ambdues es coordinin 
adequadament. No cal obsessionar-se pel creixement de la població, i sí en canvi exigir la 
prestació de serveis públics suficients i de qualitat. 
 
Quant a l’esmena, Otger Amatller (CUP) constata que tothom desitja la millora de la sanitat a 
Vilafranca, per la qual cosa ens hauríem de posar a treballar plegats. No hi ha por al creixement, 
sinó a fer-ho incontroladament i perdent qualitat de vida i de serveis. Aquests serveis haurien de 
créixer en paral·lel, i no ho fan. Considera que en gran part la moció de CiU és correcta, perquè 
cal tenir preparats els terrenys per al moment en què es construeixi el nou ambulatori. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que no es pot barrejar la qüestió de l’hospital (àmbit comarcal) 
amb la de l’ambulatori. No és acceptable que l’equip de govern digui que s’han d’obtenir 
prèviament les dades de l’atenció primària, quan aquestes es poden tenir fent una simple visita a 
l’àrea bàsica i parlant amb els seus responsables. Tenim més de 16.000 habitants més que els 
que corresponen a una àrea bàsica, i Vilanova ja va actualment per la tercera àrea. L’esmena no 
és acceptable, perquè cal exigir una nova àrea bàsica, tenir preparats els terrenys i disposar dels 
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metges suficients. Lamenta que l’equip de govern es tanqui en banda i no accepti cap iniciativa 
de l’oposició. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) remarca que durant la recent visita de la 
consellera de Salut el govern municipal va fer-li les peticions adients, i que les dades 
disponibles no lliguen del tot amb les de CiU. Cal tenir en primer lloc dades fiables trameses 
formalment, per després concretar propostes ben fonamentades. Recorda que el Govern de la 
Generalitat de CiU no va fer res en matèria de planificació de l’assistència sanitària primària en 
els darrers anys. Per la seva banda, el regidor de Salut Paco Álvarez defensa la relació existent 
entre l’assistència ambulatòria i l’hospitalària, les quals s’han de coordinar, i afirma que si cal 
construir un nou ambulatori l’Ajuntament estarà en disposició d’oferir els terrenys necessaris. 
 
Pere Regull (CiU) reitera que cal treballar per Vilafranca, que les dades estan a l’abast de 
tothom que faci una simple visita a l’ambulatori i que la qüestió hospitalària és independent. Va 
ser el Govern de CiU el que va construir el nou hospital, fa uns anys hi havia molts menys 
habitants que ara a Vilafranca i (rebla Regull) no ha sentit mai al govern municipal reclamar un 
nou ambulatori ni la necessitat de més coordinació. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el govern municipal treballa i molt sobre aquesta qüestió. 
Fa poc va venir la consellera de Salut (Regull no va assistir-hi) i van visitar plegats l’ambulatori, 
l’hospital i altres centres, i el govern municipal ha visitat també la consellera al seu despatx. Ja 
hi ha el compromís d’ampliar els serveis de consultes externes i d’urgències de l’hospital, i es 
treballarà també quant a la resta de qüestions com l’atenció primària. El dèficit ve de molt 
enrere, i cal treballar des del consens per a corregir-lo en tots els aspectes. El govern municipal 
sí que disposa, lògicament, de dades, però cal rebre-les formalment de la Generalitat i 
contrastar-les. Esteve considera que CiU ha presentat aquesta moció només per assolir un cert 
ressò mediàtic, quan el que cal és estudiar la situació i, si cal reclamar un nou ambulatori, fer-ho 
amb fermesa i justificadament. 
 
Pere Regull (CiU) retreu a l’alcalde que no s’aprovi la moció si hi ha coincidència de voluntats, 
com es diu que és el cas. La moció de CiU només demana desdoblar l’ambulatori, tenir un 
indret disponible per al nou i gaudir dels metges necessaris, i pregunta quines discrepàncies 
tenen els grups del govern respecte d’aquests aspectes concrets. Podria aprovar-se perfectament 
la moció, afegint-se si es vol que es demanaran a la Generalitat les dades sobre l’atenció 
sanitària. Quant a la seva no assistència a alguna visita a la vila de consellers de la Generalitat, 
afirma que ell es guanya la vida fora de l’Ajuntament i que sovint no té temps; a més, si hi 
assisteix ell ha de ser per poder dialogar i exposar les seves propostes, i no només per encaixar 
les seves mans amb les del conseller o consellera protocol·làriament i marxar. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que Pere Regull podia perfectament 
participar en la reunió amb la consellera. Quant a la moció, entén que primer s’han de tenir 
dades oficials i després buscar les solucions més lògiques, sense pressuposar mesures 
determinades com, per exemple, la necessitat de cedir uns terrenys. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, finalment, afirma que està segur que Pere Regull dirà a la premsa que 
el govern municipal no vol un nou ambulatori ni millorar la sanitat, la qual cosa és radicalment 
falsa, ja que el govern municipal treballa cada dia per millorar l’assistència sanitària a 
Vilafranca. 
 
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, ja transcrita, s’aprova amb 12 vots a favor (grups 
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC), 6 en contra (CiU) i 1 abstenció (CUP). 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE PROTECCIÓ SÒL AGRARI 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
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 Atès que, en la darrera sessió de debat realitzada pel Consell Comarcal de l'Alt 
Penedès sobre les infrastructures proposades per l'equip tècnic del Pla Director, en el transcurs 
del debat, el Sr. Carreras va manifestar que l'estació de trens regionals a Vilafranca, no podia 
estar “enmig d'un camp” i que, de situar-se en els terrenys proposats (en els terrenys de la base 
de manteniment del TGV) calia fer un canvi de rumb urbanístic en aquell sector, i transformar 
el sòl d'especial protecció agrària a sòl urbanitzable o altres. Versió que la setmana passada, 
un mitjà de comunicació local (El 3 de Vuit) va publicar unes declaracions, en les que, des de la 
gerència del CCAP es manifestava obertament, que calia canviar la classificació del sòl dels 
terrenys al voltant de la base de manteniment per a la futura urbanització, en el cas de situar-se 
en aquest indret l'estació de trens regionals. 
 Atès que el Sindicat Unió de Pagesos de l'Alt Penedès i altres col·lectius per a la 
defensa del territori han manifestat darrerament la por a la futura urbanització d'aquests 
terrenys i la conseqüent pèrdua d'espai agrari en aquest sector (d'especial protecció agrària 
segons el POUM de la vila). 
 Atès que el planejament urbanístic de la vila no permet la urbanització d'aquest sector. 
 

La Candidatura d'Unitat Popular demana a aquest ple, que acordi: 
1. Que no es canviarà la classificació dels sòls al voltant de la base de manteniment del 

TGV. I que es mantindran amb la classificació de l'actual P.O.U.M, com a sòl  
d'especial protecció agrària. 

2. Que es trametrà aquesta decisió al Departament d'Urbanisme i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya i també al Ministerio de Fomento. 

 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (CUP i CiU) i 12 en contra (grup Socialista 
–PSC-ICV- i ERC). 
 
Otger Amatller (CUP), amb caràcter previ, manifesta que quan algun conseller de la Generalitat 
ha visitat l’Ajuntament ell no ha tingut mai accés a la reunió, i aquesta possibilitat d’assistència 
seria positiva. 
 
Quant a la moció, la CUP veu amb preocupació la possibilitat i la realitat d’un creixement de la 
vila que no vagi en paral·lel amb un creixement també dels serveis públics. Dit això, 
darrerament algunes persones (tècnic del Pla director i gerent del Consell Comarcal) han afirmat 
que si finalment a la zona de la base de muntatge de trens s’hi construeix una estació de trens 
regionals s’hauria de plantejar la urbanització de tot l’entorn. La moció pretén saber quin és el 
parer de l’equip de govern, és a dir, si en el cas d’instal·lar-se l’estació tocant al terme de la 
Granada la zona s’urbanitzaria amb la desaparició de més sòl no urbanitzable, la qual cosa seria 
contrària al POUM. Cal un compromís vers el manteniment del caràcter agrari d’aquesta zona. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que la moció és un pur pronunciament no vinculant, perquè si es 
volgués res no  impediria en el futur modificar el planejament i urbanitzar la zona. Recorda que 
en l’aprovació inicial del POUM la zona de què parlem podia ser urbanitzada, tot i que després 
gràcies a postures fermes com la de CiU es va poder eliminar aquesta previsió. En aquell 
moment en què s’elaborava el POUM, CiU ja va advertir que era preferible optar no per nous 
sectors, sinó pels ja previstos pel Pla anterior i per les transformacions dins del sòl urbà. Regull 
manifesta que ara comença a entendre més coses, i potser el govern municipal sabia llavors ja 
més coses que les que deia. 
 
Pere Regull continua dient que quan fa uns mesos l’equip de govern va presentar al ple una 
moció en suport de l’estació de trens regionals, CiU va avisar que una estació comporta més 
coses (aparcaments, accés d’autobusos, zones d’oci, etc.), a la qual cosa l’alcalde va contestar 
que CiU feia política ficció. Votarà a favor de la moció pel fet de compartir-ne l’esperit, si bé el 
pronunciament que pogués prendre’s no tindria cap valor jurídic per al futur. 
 
Josep Colomé (grup Socialista PSC-ICV i equip de govern) manifesta que els grups de govern 
votaran contra la moció justament perquè entenen el seu esperit. Es tracta d’una moció que 
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cerca un titular de premsa i que no aporta cap idea constructiva. Les opinions dels tècnics són 
respectables, i algun d’ells va afirmar que l’Ajuntament havia negociat correctament l’assumpte 
de la base de muntatge. El POUM classifica el sòl que ens ocupa com a no urbanitzable, la qual 
cosa és correcta, si bé lògicament si ho acorda la una majoria suficient la previsió es pot alterar 
en el futur. Certament, si l’estació de trens regionals es construeix en aquella zona hi hauran 
més instal·lacions i infraestructures, com és lògic i desitjable si es porta a terme en condicions 
adients: accessos, zones d’aparcament, etc. Cal apostar pel transport públic i per la mobilitat 
sostenible. El creixement del municipi es realitza de forma planificada, i no ha de constituir cap 
problema ni provocar neguits innecessaris. 
 
Otger Amatller (CUP), després de negar que es busqui un titular de premsa, insisteix en 
conèixer si l’equip de govern es compromet a respectar l’actual classificació del sòl que fa el 
POUM. Contesta Josep Colomé que es van classificar correctament els terrenys com a sòl no 
urbanitzable amb la finalitat de moderar el creixement i atesa la febre que llavors hi havia per 
part del PP de liberalitzar el sòl. Si l’estació de trens anés allà no caldria modificar tot el 
planejament urbanístic de la zona, però sí que s’haurien de construir les infraestructures 
corresponents d’accés, aparcament, etc. i facilitar que el transport públic funcioni de forma 
òptima. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que ara no és moment de parlar de la ubicació de l’estació, 
assumpte que requeriria un llarg debat. L’alcalde Marcel Esteve anuncia que a finals de mes (dia 
31) tindrà lloc la reunió en el seu moment ajornada per parlar de la ubicació de l’estació. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) agraeix a Àngels Agramunt el fet que s’hagi atès el seu prec 
demanant tenir accés a la informació relacionada amb la participació ciutadana relativa al 
projecte de remodelació de la rambla de Nostra Senyora, i li agradaria que quan sigui possible 
es retiri l’insult que se li fa va fer arran d’aquest assumpte. 
 
b) Fernando García (CiU) fa un prec a Lourdes Sánchez (en deixa una còpia al secretari), 
demanant que faci arribar al grup de CiU, el més aviat possible, una còpìa compulsada de tot 
l’expedient dels diversos lliuraments dels terrenys de la Girada al Departament d’Ensenyament 
(Educació) de la Generalitat, per construir un Institut i un col·legi de primària. 
 
c) Fernando García (CiU) fa un prec al regidor Francisco Romero (en dóna també una còpia al 
secretari per a la seva transcripció en l’acta), perquè faci arribar al grup de CiU la següent 
documentació: 
 
- L’import exacte, amb factura (còpia compulsada per l’Interventor de l’Ajuntament), dels 
honoraris de l’empresa EDAS (Espai d’Anàlisi Social, SLL), que ha intervingut en el procés de 
participació ciutadana. 
- Qualsevol altra despesa atribuïble a aquest fet, sempre amb la compulsa de l’Interventor, o 
certificació de l’Interventor que no s’ha produït cap despesa més. 
- Cost total (material, hores de treball, hores de vigilància, empresa elaboradora del projecte i la 
seva execució), amb còpies compulsades de les factures corresponents i certificació de 
l’Interventor de l’Ajuntament, de l’exposició + Vilafranca, ubicada a la capella de Sant Joan, 
durant els mesos de desembre de 2004 i gener de 2005. 
 
d) Otger Amatller (CUP) fa referència a algunes preguntes que ha presentat darrerament per 
escrit (hores extres del personal, carta arqueològica, exposició recent). Se li han contestat, però 
no tots els extrems demanats, tot i que es tractava de preguntes precises i exactes; entén que han 
de ser contestades totes les qüestions plantejades. Contesta Francisco Romero que s’ha facilitat 
la informació que es té més a l’abast, remarcant que totes les dades estan incorporades als 
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expedients corresponents que es troben a disposició de tots els regidors i regidores. L’alcalde 
Marcel Esteve demana que Otger Amatller i Francisco Romero es reuneixin i aclareixin els 
detalls que siguin necessaris. 
  
 
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 

 
 
 


