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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 08/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de setembre de 2003 
Horari : de 20,05 hores del 23-9-03 a 0,30 hores del 24-9-03 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomer i Ferrer  
- Marcel Esteve i Robert  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Mònica Gispert i Puig  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió plenària de data 22 
de juliol de 2003. 
 
El portaveu de CiU Pere Regull demana que respecte del resum del debat del punt tres 
de l’ordre del dia, consti el nom de les dues persones que en aquell moment es pensava 
nomenar per als dos càrrecs de confiança creats, atès que l’alcalde els va pronuciar en el 
ple. L’alcalde Joan Aguado accepta aquesta demanda d’inclusió dels noms. 
 
El text de l’acta, amb la modificació puntual esmentada, és aprovat per assentiment. 
 
I. TEXT REFÓS DEL POUM  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2002, va 
aprovar provisionalment el nou Pla d’ordenació urbanística municipal, document que 
conté la memòria descriptiva i justificativa i els estudis complementaris, els plànols 
d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les xarxes bàsiques de 
serveis, les normes urbanístiques, l’agenda i l’avaluació econòmica i financera de les 
actuacions que s’han de desenvolupar i l’informe mediambiental. 

 
Atès que sotmès l’expedient i el Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona, aquesta Comissió el va aprovar definitivament en sessió celebrada el dia 11 
de juny de 2003, si bé va supeditar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat i 
la consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat pel ple 
i degudament diligenciat. Aquest text refós havia d’incorporar unes determinades 
prescripcions de caràcter puntual que lògicament no alteren l’esquema bàsic ni els 
principis del Pla. 

 
Atès que l’equip redactor del Pla, amb la participació dels serveis municipals, 

ha redactat un text refós del POUM, el qual incorpora la totalitat de les prescripcions 
imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme, s’ 

 
ACORDA: 

 
1. Aprovar i verificar el text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de 

Vilafranca del Penedès que ha estat elaborat, en el qual s’han introduït les 
prescripcions acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
 

2. Trametre per duplicat el text refós del Pla d’ordenació, degudament 
diligenciat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que hi doni 
conformitat i ordeni la seva publicació al DOGC i la consegüent executivitat. 

 
3. Una vegada hagi entrat en vigor el Pla, quedarà sense efecte l’acord plenari 

de data 28 de maig de 2002 relatiu a la suspensió de l’atorgament de determinades 
llicències municipals.  
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Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i del PP) i 7 
en contra (grups de CiU i de la CUP). 
 
Explica el dictamen el regidor d’Urbanisme Josep Colomé, tot recordant que sobre el 
contingut del POUM ja se n’ha parlat a bastament. Ara correspon aprovar un text refós, 
incorporant les prescripcions dels darrers informes emesos i de la Comissió 
d’Urbanisme. El Pla preveu un model de creixement compacte i moderat, adopta criteris 
restrictius i de protecció del sòl no urbanitzable i aposta finalment per retallar el sòl de 
nou creixement fins a límits racionals i moderats. D’altra banda, els estàndars sobre 
espais públics (50 m2 per habitant) i equipaments (15 m2 per habitant) són molt 
satisfactoris. 
 
Josep Colomé afirma també que s’adopten criteris de sostenibilitat: quatre tipus de sòl 
no urbanitzable amb la protecció adient, defensa i millora de la xarxa de camins, defensa 
de la mobilitat sostenible, etc. També destaca que el Pla s’ha elaborat des del diàleg 
(informació i participació de la ciutadania, participació d’entitats, diàleg entre els grups, 
etc.); agraeix la col·laboració dels diferents grups municipals, i destaca que CiU 
finalment s’hi va oposar, si bé el seu portaveu en l’anterior mandat va reconèixer que el 
document apostava per un creixement moderat o mitjà i per criteris de sostenibilitat. 
 
Otger Amatller (CUP), afirma que malgrat que les paraules poden ser molt maques, el 
Pla és expansionista i poc respectuós amb el territori, perquè les marques no les 
conformen rieres o camins, sinó carreteres i trens. És cert que ha existit diàleg, però 
moltes opinions no s’han tingut en compte. Potencialment el Pla admet per a la vila 
60.000 habitants, i malgrat que és possible que el creixement s’alenteixi, la realitat és 
que si la població es multipliqués per dos en dotze anys es donaria una situació 
inadmissible i insostenible. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al Pla. Es preveu un creixement moderat, i en la seva 
execució s’hauran d’adoptar mesures de certa contenció. Caldrà lluitar per contenir el 
preu dels pisos, i el Pla preveu fites importants: infraestructures ferroviàries i zones 
adjacents, 20% del sòl reservat per habitatge protegit, importants dotacions per 
equipaments que s’han de desenvolupar, pla de millora de la zona del carrer del Comerç, 
etc. Cal tenir en compte que hi ha barris, com el Molí d’en Rovira i la Barceloneta, amb 
dèficits d’equipaments, i l’execució del Pla ha de permetre còrregir aquests dèficits. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que avui només s’introdueixen les prescripcions de la 
Comissió d’Urbanisme respecte d’un Pla ja prou debatut i aprovat pel ple. Malgrat que 
el Pla podria ser millorable, mereix el suport d’ERC. Cal pensar que el creixement serà 
gradual i no desmesurat. Afirma que en aprovar-se el Pla anterior a principis dels anys 
80 del segle passat es va afirmar que Vilafranca creixeria desmesuradament, i després 
això no es va produir, i recorda que en aquell moment CiU va votar en contra del Pla 
perquè aquest adoptava una mesura racional com és reduir edificabilitats en sòl urbà. 
Tots els pobles de la comarca i de les comarques veïnes creixen molt a causa de la 
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pressió de la corona metroplitana, però Vilafranca ha de ser capaç de marcar els ritmes 
del seu creixement. També esmenta que gràcies a l’aportació d’ERC en el text final es 
va produir una reducció substancial del sòl urbanitzable. 
 
Pere Regull (CiU) discrepa de les intervencions de Josep Colomé, Josep Ramon i 
Ramon Xena, i fa palesa la seva disconformitat amb el Pla. Afirma que l’Avanç de Pla, 
aprovat per unanimitat, apostava per un creixement mitjà, però després el text aprovat 
inicialment plantejava un creixement ràpid i fins i tot augmentat, sense que ningú (ni 
CiU, per manca de tècnics) ho detectés. CiU es va adonar més tard de l’engany i per 
això va votar en contra de l’aprovació provisional, perquè si bé aquesta va reduir una 
mica la previsió de l’aprovació inicial, establia mig milió de metres quadrats edificables 
(2.000 o 3.000 pisos més) per damunt de la hipòtesi de creixement mitjà de l’Avanç. El 
Pla anterior ja era exagerat pel que fa al possible creixement, i aquest creixement s’ha 
produït en els darrers dos o tres anys. Hagués estat suficient per a Vilafranca optar pels 
polígons d’actuació en sòl urbà i descartar nou sòl urbanitzable (ja s’hi està especulant 
actualment), sense incrementar l’edificabilitat. 
 
A parer de CiU, el Pla s’havia de revisar per la qüestió dels equipaments i dels serveis 
necessaris, però no havia d’apostar per un alt creixement amb increments importants del 
sostre edificable. A més, hagués estat prudent esperar a veure com acabarà l’assumpte 
del tren, el qual pot obligar a modificacions posteriors. Com ja es pot comprovar 
actualment, no és cert que si es fan més pisos el preu es reduirà, perquè aquests preus els 
marca el sector immobiliari; caldria fomentar el lloguer i l’ocupació dels pisos buits. 
 
El ponent Josep Colomé (PSC) esmenta que ara, com l’any 1981 i 1982, es parla d’un 
suposat creixement desmesurat, però recorda que malgrat que Vilafranca ha crescut ho 
ha fet molt menys que altres municipis de les comarques del Penedès i del Garraf. 
L’increment que es planteja del sòl urbanitzable és mesurat, i a més cal tenir en compte 
que actualment la mitjana d’habitants per cada habitatge ha minvat, amb la qual cosa no 
es pot establir una relació com en el passat entre sostre residencial i nombre d’habitants. 
Reitera que el Pla (versió final) retalla el sòl urbanitzable, estableix que la Serreta passi 
d’urbanitzable a no urbanitzable , protegeix la zona de les Clotes, aconsegueix que el 
traçat de la carretera C-15 no passi pel mig de la Serreta i defensa els camins rurals. 
Quant a les infraestructures generals, no es decideixen a Vilafranca, però caldrà incidir-
hi. 
 
Josep Colomé diu que el creixement no depèn només del POUM, sinó d’altres factors. 
El Pla Metropolità elaborat per la Generalitat planteja que el Penedès creixi 
desmesuradament, però això ho hem de poder evitar des d’aquí. D’altra banda, l’accés a 
l’habitatge és un problema, però encara que l’Ajuntament està actuant i ho farà en el 
futur (especialment per als joves), la solució no passa únicament ni principalment per 
l’Ajuntament. Finalment, recorda que en les darreres eleccions municipals es va parlar 
àmpliament del POUM, i els partits polítics que el defensaven van obtenir en conjunt 
una majoria àmplia de vots. 
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Pere Regull (CiU) manifesta que l’any 1998 els habitants de Vilafranca eren 29.000, i 
ara mateix 34.500, la majoria vinguts en els darrers dos o tres anys, la qual cosa 
comporta un increment de població important. 
 
II. CREACIÓ DE NOUS CONSELLS DE PARTICIPACIÓ  
 
El text del dictamen sotmès a votació és el següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va 
aprovar una moció del grup del PP per la qual s’instava al govern municipal per tal 
que proposés al ple la constitució d’un consell de participació ciutadana sobre policia 
de proximitat (moció aprovada per unanimitat), i una moció presentada pel mateix grup 
demanant la constitució d’un altre consell de participació sobre la convivència (moció 
aprovada amb dinou vots a favor i una abstenció). 
 

Atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003) regula els òrgans de participació sectorial dels municipis en els seus 
articles 62 al 64. 
 

Atès que s’han elaborat les propostes adients de Reglaments reguladors 
d’aquests dos òrgans de participació sectorial (consells sectorials), seguint l’esquema 
bàsic aprovat ja l’any 1999 pel que fa al Consell Municipal de Medi Ambient, s’ 
 

ACORDA: 
 

1. Disposar la creació, d’acord amb l’article 62 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, dels dos òrgans de participació sectorial següents: 
 

- Consell Municipal sobre Policia Comunitària. 
- Consell Municipal sobre la Convivència. 

 
2. Aprovar els Reglaments dels dos Consells esmentats en els termes dels 

documents incorporats a l’expedient, els quals preveuen el seu objecte, funcions, 
composició  i règim de funcionament. 
 

3. Publicar aquest acord i els Reglaments aprovats en forma legal. 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. Es fa constar que a proposta del regidor Joan 
Pareta, acceptada per tots els grups, la denominació del primer Consell és “Policia 
Comunitària”, i no “Policia de Proximitat” com es deia inicialment, en considerar-se la 
denominació de Policia Comunitària més ajustada a la realitat i a la pràctica actuals. 
 
Respecte del Consell sobre la Convivència, intervé el ponent Marcel Esteve, tot afirmant 
que ja està en marxa el Pla per la Convivència i que cal treballar també amb entitats i 
col·lectius, comptant amb la col·laboració dels tècnics. El Consell podrà analitzar què 
passa a Vilafranca, i puntualment pot admetre la col·laboració d’altres persones que no 
en siguin membres. 
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Quant al Consell sobre Policia  Comunitària, defensa el dictamen com a ponent Joan 
Pareta. Recorda que es fruit d’una moció aprovada en el darrer ple. Cal que el Consell 
sigui participatiu i a la vegada operatiu, de manera que pugui fer propostes. 
 
En aquest moment es dóna compte d’una esmena presentada pel grup del PP respecte 
del redactat de l’article 3 del Reglament del Consell sobre la Policia, tot demanant que 
siguin membres del Consell un representant de cadascuna de les associacions de veïns i 
un de cadascuna de les federacions i associacions de comerciants i professionals, en 
comptes dels dos representants per cada sector previstos. 
 
Defensa l’esmena en nom del PP Josep Ramon, tot dient que cal garantir una 
representació àmplia que asseguri la presència de tots els barris. 
 
En contra de l’esmena intervenen Ramon Xena (ERC), Otger Amatller (CUP), Pere 
Regull (CiU), Joan Pareta (PSC) i l’alcalde Joan Aguado. Afirmen que el Consell ha de 
ser àgil i operatiu; per tant, tot garantint la participació (els dos representants de cada 
sector representen totes les entitats conjuntament), no sembla adient un Consell en el 
qual hi pugui participar un nombre massa elevat de persones, sens perjudici 
d’aportacions puntuals a través dels grups de treball. 
 
Sotmesa a votació l’esmena del PP, és rebutjada amb un vot a favor i vint en contra. 
 
Quant al dictamen en si mateix, Josep Ramon (PP) destaca que el seu grup va proposar 
la creació dels consells mitjançant una moció, i que és positiva la participació ciutadana 
en aquestes matèries. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra també a favor, si bé recorda que malgrat que el PSC 
afirma haver posat en marxa el Pla per la Convivència, ERC ja va presentar en el seu 
moment una iniciativa per a crear una regidoria de Drets Civils, amb objectius similars. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que la participació és positiva, però això no ha de voler dir en 
absolut que l’equip de govern pugui defugir de les seves responsabilitats sobre l’ordre 
públic i la convivència. Cal per tant que l’equip de govern actui, i sobre la pretensió del 
PP d’ampliar el nombre de membres del Consell sempre es pot estudiar en el futur si es 
creu necessari. 
 
III. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE MEDI 
AMBIENT  
 
Aquest assumpte, pel qual es pretenia modificar el Reglament del Consell de Medi 
Ambient per tal que hi poguessin estar representades totes les entitats que treballen en el 
medi ambient (eliminant representants d’entitats esportives i culturals que de fet no hi 
participaven) és retirat de l’ordre del dia i deixat sobre la taula per a un major estudi, a 
proposta de diferents grups municipals acceptada pel ponent Patro Recober. 
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IV. AUTORITZACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT  
 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel President del Consell d’Administració de la Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL en la que demana l’autorització 
sobre una operació de crèdit qualificat a concertar amb Caixa de Tarragona per import 
de 74.144,44 € destinat al finançament de la construcció de 3 habitatges de lloguer i de 
Protecció Oficial que contempla la promoció d’habitatges del carrer Muralla dels 
Vallets, 12, d’acord amb les següents condicions: 
 
- tipus d’interès:   3,89% 
- TAE:     3,96% 
- període d’amortització:  25 anys (+3 anys de carència) 
- comissió d’obertura:   0,00% 
- comissió cancel·lació anticipada: 0,00% 
- subsidiació:      5 anys al 50% 
     15 anys al 40% 
       5 anys al   0% 
 
Atès que l’article 55 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals estableix que les societats mercantils necessitaran l’autorització del Ple de la 
Corporació per concertar operacions de crèdit. 
 
I vist l’informe favorable emès per l’Interventor General d’aquest Ajuntament, 
 
S’ACORDA 
 
AUTORITZAR a la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL per 
formalitzar una operació de crèdit qualificat a concertar amb Caixa de Tarragona per 
import de 74.144,44 € destinat a al finançament de la construcció de 3 habitatges de 
lloguer i de Protecció Oficial que contempla la promoció d’habitatges del carrer 
Muralla dels Vallets, 12. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero recorda que la llei exigeix que el ple autoritzi 
l’endeutament de les societats municipals. En aquest cas, es tracta d’un crèdit per a 
finançar uns habitatges amb protecció oficial, aprovat pel  consell d’administració de la 
Societat d’Habitatge. 
 
V. RETRIBUCIONS I ASSISTÈNCIES REGIDORS I REGIDORES  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
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Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2003, va 
aprovar els criteris sobre les retribucions, assistències i indemnitzacions aplicables als 
càrrecs electes de la corporació durant aquest mandat municipal, i també el règim de 
subvencions a favor dels diferents grups municipals de la corporació. 
 

Atès que s’han rebut indicacions de la Delegació del Govern de l’Estat a 
Catalunya sobre la necessitat d’ajustar més exactament els termes de l’acord adoptat a 
les previsions de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, especialment pel que fa referència al fet que els càrrecs sense dedicació 
exclusiva ni parcial només poden percebre assistències per la concurrència efectiva a 
les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació dels quals formin part. 
 

Atès que es considera adient reformular els termes de l’acord adoptat, si bé res 
no s’oposa a què la quantitat de les assistències tingui en compte si el regidor/a ostenta 
delegacions específiques de l’alcaldia o bé té la condició de portaveu d’un grup 
municipal, circumstàncies aquestes que aconsellen l’establiment d’una quantitat 
superior en concepte d’assistència. 
 

Per això, s’ACORDA: 
1. Derogar l’acord plenari de 26 de juny de 2003, sobre retribucions, 

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

2. Adoptar un nou acord sobre la matèria en els termes següents: 
 
A) S’aplicaran les retribucions i les assistències següents: 
 
- Retribució mensual de l’alcalde, que té reconegut el règim de dedicació exclusiva (14 
pagues cada any): 3.508 €. 
  
- Retribució mensual dels regidors/res Coordinadors/res d’Àrea en règim de dedicació 
exclusiva segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 2.646 €. 
 
- Retribució mensual dels regidors/res Coordinadors/res d’Àrea en règim de dedicació 
parcial de mitja jornada (d’acord amb l’horari vigent per al personal al servei de 
l’Ajuntament) segons resolució de l’alcaldia (14 pagues cada any): 1.331 €. 
 
- Retribució mensual de regidors/res amb delegacions específiques de l’alcaldia i 
dedicació de 9,5 hores setmanals (12 pagues cada any), si per resolució de l’alcaldia 
n’hi haguessin: 815 €. 
 
- Assistències per concurrència efectiva a sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació (aplicables únicament als regidors/res sense dedicació exclusiva o parcial):  
 
S’apliquen les quantitats següents per cada sessió del ple o d’una comissió informativa 
a la qual s’hagi assistit, en funció de si es tracta d’un regidor/a amb delegacions 
específiques de l’alcaldia sobre serveis municipals, d’un/a portaveu de grup municipal 
(un/a per cada grup) o d’un regidor/a que no reuneixi cap d’aquestes dues condicions. 
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     C. Informativa    Ple 
 
Regidor/a Delegat/da      378 €           600 €   
Regidor/a portaveu grup                       378 €           600 €  
Regidor/a       189 €           300 € 
 
Les quantitats esmentades en concepte d’assistència es percebran només per la 
concurrència efectiva a les sessions del ple o de les comissions informatives, si bé no es 
percebran més de deu assistències per any al ple ni més de deu assistències a l’any per 
comissió informativa, encara que el nombre de sessions a les quals s’hagués assistit fos 
superior. 
 
B) Les quantitats establertes en la lletra A anterior s’entenen íntegres o brutes,  estan 
subjectes a la retenció adient corresponent a l’IRPF i s’actualitzen per acord de la 
Comissió de Govern el mes de gener de cada any, ajustant-se a la variació mitjana de 
les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Quan 
es percebin retribucions, es produirà l’alta de les persones interessades en el règim 
general de la Seguretat Social. D’altra banda, els càrrecs electes no poden percebre de 
l’Ajuntament cap altra quantitat diferent de la prevista en aquest acord, sens perjudici 
de les indemnitzacions procedents per despeses efectives inherents al càrrec 
(desplaçaments, allotjament i manutenció en cas de desplaçament, etc.). En el cas de 
l’alcalde, s’estableix que percebrà una indemnizació fixa de 370 € mensuals en 
concepte de dietes (concepte no retributiu), quantitat que serà incompatible amb la 
percepció d’indemnitzacions per despeses de desplaçament (incloses les d’alimentació) 
en un radi no superior a 60 km. de Vilafranca. 

 
C) S’atorga la següent subvenció mensual en favor dels Grups Municipals: 1.367,83 € 
per grup, més una quantitat addicional de 6,68 € per cada membre del grup, quantitats 
que s’actualitzaran cada any d’acord amb les previsions pressupostàries que s’aprovin. 
La subvenció no es pot destinar a pagar remuneracions del personal de la corporació 
ni a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixs de caràcter patrimonial, i 
aquestes subvencions han de ser objecte d’una comptabilitat específica que s’ha de 
posar a disposició del Ple si així es requereix. 
 
3. L’adopció d’aquest acord implica que resta subsistent el decret de l’alcaldia de 27 de 
juny de 2003 (BOP de 5-7-2003), en allò que fa referència al règim de dedicació 
exclusiva o parcial dels cinc regidors i regidores Coordinadors/res d’Àrea nomenats. 
 
4. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, disposant que les seves previsions s’aplicaran íntegrament amb efectes a 
partir del dia 14 de juny de 2003, data de constitució d’aquesta corporació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb vint vots a favor i una abstenció, corresponent 
aquesta al grup de la CUP. 
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L’alcalde Joan Aguado remarca que s’ha refet l’acord inicial atenent les indicacions de 
legalitat donades per la Delegació del Govern. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que en el seu moment ja va afirmar que les retribucions 
eren exagerades, sobretot quant a l’equip de govern. 
 
VI. DACIÓ DE COMPTE DE NOMENAMENTS EVENTUALS  
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte al ple d’un decret de l’alcaldia de data 
24 de juliol de 2003, amb el redactat següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va 
acordar el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual de la 
corporació. 
 
 Atès que d'acord amb l'article 304.2 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, el nomenament i la separació dels funcionaris eventuals o de confiança és 
lliure i correspon a l'alcalde. 
 
 Atès que l'alcaldia té el propòsit de cobrir inicialment dues de les tres  places 
eventuals creades, 
 
 DISPOSO: 
 
 1. Nomenar secretària de l’alcalde la senyora Àngels Gómez i Comino, amb una 
dedicació a jornada completa i una retribució íntegra anual de 28.890 € (2.063,57 € 
mensuals per catorze pagues). 
  
 Mentre Àngels Gómez realitzi les funcions que mitjançant aquest decret li són 
confiades, es mantindrà en suspens la seva relació laboral ordinària amb l'ajuntament 
com a Responsable del Pla d’Infància (excedència forçosa per designació per a càrrec 
públic de l’article 46.1 ET, amb reserva de lloc de treball i còmput d’antiguitat).  
 
 2. Nomenar Coordinador en matèria de Policia i Seguretat de l'Ajuntament el 
senyor Xavier Lecegui i Ruano. La dedicació serà parcial (dotze hores setmanals de 
mitjana) i la retribució es xifra en la quantitat íntegra anual de 9.780 € (815 € mensuals 
per catorze pagues). 
 
 3. Les persones nomenades ostentatan la condició de personal eventual o de 
confiança, les seves funcions s'adequaran a allò que disposa l'acord del ple municipal 
de 22-07-03 i els nomenaments tindran efectes a partir del dia 1 d’agost de 2003. 
 
 4. Es publicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província i en el DOGC. 
 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que es tracta de donar compte del decret, i que fins ara 
una de les places de personal eventual creades no s’ha  cobert. 
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A requeriment de Pere Regull (CiU) s’aclareix que el decret conté una errada, perquè en 
realitat la retribució del Sr. Xavier Lecegui és de 815 euros mensuals per dotze pagues, i 
no per catorze pagues (la seva retribució anual és de 9.780 €). 
 
Otger Amatller (CUP) critica que (com succeeix en el cas del Sr. Lecegui) s’opti per 
cobrir places de personal eventual amb membres destacats de la darrera candidatura 
socialista a les eleccions. S’adhereixen a aquesta crítica Ramon Xena (ERC) i Pere 
Regull (CiU), afegint aquest que fa la sensació que s’han creat places de confiança 
expressament per “col·locar” membres de la candidatura. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) afirma que el govern municipal pot nomenar càrrecs de 
confiança, com es fa en la major part de les Administracions. 
 
VII. MOCIONS SOBRE EL CORRELLENGUA  
 
Es presenten mocions de text coincident per part de l’alcaldia i dels grups municipals 
Socialista, de CiU, d’ERC i de la CUP, amb el redactat següent: 
 
Atesa la necessitat de continuar reivindicant els drets i deures de la societat envers la 
plena normalització de l’ús social de la llengua catalana, pròpia del país. 
 
Atesa la situació sociopolítica que viu el nostre país i que ens obliga a reafirmar , cada 
vegada amb més força, el compromís dels ciutadans i les ciutadanes envers la nostra 
llengua. 
 
Atesa la consolidació que, any rere any, està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’Ajuntaments, Consells Comarcals, Associacions i 
Societat Civil en general. 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
el municipis i comarques de parla catalana. 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
S’Acorda: 
1. Donar suport al Correllengua 2003 com un instrument reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana, així com del 
respecte a la seva unitat filològica. 

2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infrastructura necessària per al normal desenvolupament 
de les activitats programades. 

3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els  àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
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4. Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon 
funcionament del Correllengua 2003. 

5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos. 08012 de Barcelona. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que l’alcaldia, com els altres grups presentants, sotmet al 
ple la proposta de moció plantejada per la CAL, tal com ja s’ha fet en anys anteriors. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, la qual ja ha comptat amb el suport 
del PP en ocasions anteriors. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que ja es podria establir la partida en el pressupost de cada 
any, i donar l’Ajuntament un suport permanent al Correllengua. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) destaca la bondat de la unanimitat i la necessitat 
d’avançar en la normalització i l’ús social del català. 
 
VIII. MOCIONS SOBRE AGRESSIONS FEIXISTES I DOTZE D’ OCTUBRE 
 
Es dóna lectura a una moció que unifica els punts 8 i 13 de l’ordre del dia, a instàncies 
de l’alcaldia, del grup Socialista i del grup de la CUP. 
 
La proposta final de moció conjunta és la següent: 
 
Atès que el 12 d’octubre, diversos promotors vénen desenvolupant a Barcelona actes 
d’apologia del nazisme, del feixisme i del racisme. 
 
Atès que els Estats i la Unió Europea han hagut d’emprendre legislacions nacionals o 
comunitàries, com la tipificació de l’apologia del genocidi, fins la creació, el 1997, de 
l’observatori Europeu de fenòmens racistes i xenòfobs. 
 
Atès que les autoritats locals tenen un paper cabdal a fer, donada la seva proximitat a 
la ciutadania i la seva relació amb el teixit associatius. 
 
Atès que el 12 d’octubre de passats anys es van produir enfrontaments que van acabar 
amb la detenció de persones que mostraven el seu rebuig al racisme, al feixisme i a la 
intolerància. 
 
Atès que diferents col·lectius socials, sindicats, veïns, etc., molts d’ells aplegats a la 
Plataforma Cívica per un 12 d’octubre en llibertat, han manifestat el seu rebuig a la 
celebració d’aquest actes, ni a Barcelona ni enlloc. 
 
Davant dels fets ocorreguts a Castellar del Vallès aquests darrers dies, on grups de 
joves feixistes organitzats van rebentar el concert en motiu de la diada de l'11 de 
setembre i també el concert de la festa major, afegint a més l'actuació policial 
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desconcertant que paradoxalment va afectar només als ciutadans i ciutadanes del 
municipi que volien gaudir de les festes (actuació policial que va provocar diversos 
ferits i contusionats com ja hem pogut observar als diferents mitjans de comunicació),  
considerem que en moments com aquests, és necessari mantenir un posicionament ferm 
i valent que mostri el rebuig total cap a aquestes actituds i fets.  
 
Així doncs, atès que aquesta actuació per part de membres de la ultradreta no es tracta 
d’un fet aïllat sinó que és el reflex d’una tendència que avança clarament a l’alça i 
d’una manera organitzada. 
 
Atès que els fets de Castellar del Vallès tenen una certa semblança amb els fets 
ocorreguts fa un any a la festa major del municipi veí de Santa Margarida i els Monjos, 
tant pel que fa a les agressions com a l’actitut policial. 
 
Atès que, inversemblantment, sembla que la Delegació del Govern Espanyol a 
Catalunya (responsable dels cossos policials) manté una actitud permissiva amb els 
elements feixistes que actuen als Països Catalans.  
 
Atès que aquesta mateixa institució, tot i les protestes de diferents col·lectius socials, de 
sindicats, de veïns i d’ajuntaments d’arreu del país, concedeix any rere any els 
permisos oficials per a celebrar actes on es difonen valors que atempten contra els 
drets humans i on es fomenten les agressions com les que estem denunciant en aquests 
moments. 
 
Atès que cal prendre mesures per aturar aquestes agressions amb l’objectiu de que no 
es repeteixin mai més, ni a Castellar del Vallès ni enlloc. 
 
Es proposa que el Ple municipal acordi: 
 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca es solidaritzi públicament amb el municipi de 
Castellar del Vallès, mostrant el rebuig i el desacord respecte a l'actuació policial. 
 
2. Que es sol·liciti a la Delegació de Govern que no autoritzi cap manifestació o acte 
públic d'apologia al genocidi, al feixisme, al nazisme i qualsevol tipus de  terrorisme 
que pugui ser sol·licitat a qualsevol municipi del país, pensant especialment en el 
proper 12 d'octubre. 
 
3. Que es rebutgin totes les declaracions o manifestacions de grups polítics que facin 
apologia del racisme, de la xenofòbia, del genocidi, l’homofòbia o de la discriminació 
en contra dels drets humans. 
 
4. Que es declari el municipi vila antifeixista, negant la utilització dels espais públics 
per a activitats que incitin la discriminació racial, ètnica o cultural, o de qualsevol 
altre tipus. 
 



 14 

5. Que es ratifiqui el compromís sobre la defensa dels drets humans i sobre el suport i 
el recolzament cap a les entitats que actuen i lluiten contra el feixisme, la xenofòbia i la 
defensa de la convivència i del diàleg. 
 
6. Que es traslladin aquests acords a la Delegació del Govern per al seu coneixement. 
 
7. Que es traslladin aquests acords a l'Ajuntament de Castellar del Vallès per al seu 
coneixement. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb vint vots a favor i un en contra, corresponent 
aquest al grup del PP. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que els fets de Castellar del Vallès han fet vessar el got. 
S’han de rebutjar fets com aquests i combatre les actituds feixistes. També cal criticar 
l’actuació policial que s’ha portat a terme, força distorsionada i discriminatòria. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que compartia l’esperit inicial de la moció de l’alcaldia 
(rebuig del nazisme, del feixisme, del racisme, etc.), però no pot acceptar el redactat 
final que critica l’actuació policial i denuncia una suposada permissivitat de la 
Delegació del Govern vers els grups feixistes. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna suport a la moció, i critica les actuacions policials 
desmesurades i direccionades, les quals s’han d’evitar. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a la moció, i destaca que la resposta policial només es va 
produir vers un sector. L’actuació va ser incorrecta, perquè s’hagués hagut de defensar 
la ciutadania. 
 
Marcel Esteve (PSC) afirma que es tracta d’una moció refosa. Hi ha elements violents 
de caràcter feixista i racista que s’han de rebutjar. L’actuació policial acostuma a ser 
correcta, però no ho ha estat en aquest cas. Seria positiu prohibir manifestacions racistes 
i feixistes. 
 
IX. MOCIÓ D’ERC SOBRE MÚSICA TRADICIONAL  
 
El text de la moció presentada per ERC és el següent: 
 
Vilafranca disposa d'una Escola de Música Municipal , Ma.Dolors Calvet, amb un 
professorat de molta qualitat i un bon nombre d’alumnes que gaudeixen d’aquesta 
oferta cultural. 
  
Aquesta oferta també dóna cabuda a la música tradicional (oferta que cal anar 
ampliant) que ens identifica com a país amb una cultura musical pròpia. A Vilafranca 
aquesta música està ben viva. Música tradicional no vol dir música d’abans, vol dir una 
instrumentació, una composició i una sonoritat determinades. 
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El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya pensem que si volem donar 
l’impuls que es mereix a aquesta música seria bo que des de l’Ajuntament, des de la 
mateixa escola de música, i amb la implicació de la coordinadora de grallers, 
ajudéssim a potenciar-la obrint circuits que la fessin arribar al major nombre de 
persones possible. Ara per ara, tenim el circuit de la festa major i el circuit del dia del 
graller. Anem una mica més enllà.  
  
Creiem que seria bo potenciar els concerts de música tradicional, a càrrec dels 
alumnes, no només com a audició sinó com a proposta més lúdica, on el públic s’hi 
pogués sentir més involucrat, podent-hi participar tot ballant; fent un cicle en una 
època idònia del curs (pensant en la climatologia ,en la oferta cultural de Vilafranca, 
en la disponibilitat més òptima de l’alumnat, etc.), en algun lloc concret (espai obert o 
tancat depenent si es vol fer pagar una entrada simbòlica), amb un format determinat 
que podria passar per la col·laboració de grups més consolidats. També seria 
interessant ofertar , des de l’escola de música, al marge dels ensenyaments acadèmics 
per cursos, cursets de molt curta durada,  de diferents instruments tradicionals que 
fossin d’iniciació, de perfeccionament, o sobre un gènere de la música tradicional 
concret. Seria molt interessant, per exemple, convidar a persones rellevants en el món 
de la música tradicional (per la seva trajectòria, per les seves propostes innovadores, 
pels seus coneixements sobre instruments, etc.) per tal que oferissin una xerrada, 
conferència o classe magistral.   
  
D’altra banda fer arribar la música tradicional a tothom passa per dotar 
progressivament l’escola d’instruments, per tal que els alumnes puguin disposar-ne i 
que el fet de no tenir-ne en propietat no representi un entrebanc. 
   
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana 
que el Ple acordi el següent: 
  
1.     Que per part de les regidories de cultura i educació d'aquest Ajuntament, es 
procedeixi a incloure en els respectius pressupostos per els propers anys, una partida 
econòmica per a la major difusió i desenvolupament de l'ensenyament de música 
tradicional, en els extrems esmentats anteriorment, mitjançant els recursos de que 
disposa l'actual Escola de Música Municipal Ma.Dolors Calvet i amb combinació amb 
altres entitats d'aquest camp. 
  
2. Que, a més de la partida econòmica, per part de les regidories abans esmentades, 

es procedeixi al compromís d'aportat tots els ajuts tècnics i humans necessaris per 
tal de fer real aquesta proposta, doncs tot plegat ajudarà a augmentar el nivell 
cultural de Vilafranca, ajudarà a mantenir viva la cultura tradicional i ajudarà a 
donar vida a la Vila en un període determinat de l’any , quan l’oferta pública 
cultural es trobi una mica apagada. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Mònica Gispert (ERC) destaca la importància de la música tradicional al Penedès, i 
afirma que cal potenciar-la, sobretot quant a certs instruments. 
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Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, malgrat que la troba tímida. Considera 
que l’ensenyament i la potenciació de la música s’hauria de fer des de l’Ajuntament, i 
no des d’una empresa privada. També ens hauríem de plantejar si la música tradicional 
té cabuda en el si de l’escola de música, ja que possiblement necessita d’un espai propi. 
 
Josep Ramon (PP) considera enceratada la moció, i advoca per realitzar una enquesta 
sobre la necessitat de fer classes de música tradicional. 
 
Josep M. Figueras (CiU) remarca la importància de la moció. En una vila com 
Vilafranca cal potenciar aquesta música. A més, quan sigui possible s’han de dissenyar 
polítiques de música que no abastin només la tradicional. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) es mostra d’acord amb la moció. Ja es potencia la música, i des 
de l’escola de música es fan activitats de música tradicional, malgrat que l’oferta està 
condicionada per la demanda. 
 
Mònica Gispert (ERC) afirma que cal ampliar els instruments, que l’escola sigui pública 
i estudiar si la música tradicional ha de gaudir d’un espai propi. Actualment els cursos 
sobre música tradicional són potser massa llargs i, per tant, poc atractius. 
 
Patro Recober (grup Socialista) manifesta que comparteix la moció i que es poden fer 
actuacions diverses des de l’Ajuntament, sense oblidar que la responsabilitat última en 
la matèria és de la Generalitat. 
 
X. MOCIÓ D’ERC SOBRE L’AGENDA EDUCATIVA  
 
És sotmesa al ple la següent moció d’ERC: 
 
A Vilafranca, durant el curs escolar es fan moltes propostes de seminaris, xerrades o 
cursets sobre educació, organitzats des de les AMPAS, des d’alguna entitat o 
associació, des de l’Ajuntament i també des de la iniciativa privada.  
  
Totes les propostes són molt interessants, tracten temes molt diversos amb el 
denominador comú de l’educació, presentant matèries d’una problemàtica concreta, 
donant a conèixer propostes educatives innovadores, o oferint els punts de vista de 
persones expertes... Van adreçades a pares i mares i educadors en general. 
  
Donada la importància i l’interès d’aquestes propostes, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya creiem que serà bo fer-ne una difusió encara més gran 
(perquè tothom se n’assabenti), més àmplia (per tal que es doni a conèixer tot el que es 
fa en aquest camp, sigui d’iniciativa associativa o d’iniciativa particular) i més 
constant (per tal que al llarg del curs es mantingui el fil informatiu). 
  
Per això demanem la realització d’una agenda educativa, adreçada a pares  mares i 
educadors, amb el mateix caire i (per què no, format) que té l’actual agenda cultural: 
recull d’informació sobre tots els debats, xerrades, conferències que es facin, del camp 
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educatiu i d’orientació sobre l’educació dels fills i filles o dels alumnes, amb dates i 
llocs on es faran; amb preus orientatius si la proposta és de caire privat;  amb una 
periodicitat mensual, i que arribi als interessats a través de les escoles i altres llocs 
públics com pot ser l’Ajuntament , els centres cívics , els locals de les associacions de 
veïns, etc. 
  
En aquest sentit també seria bo utilitzar la pàgina web del Consell Escolar Municipal, 
per tal de donar-ne un bon ús i aprofitar-ne al màxim les possibilitats. 
  
El grup municipal d’ERC creiem que posar a l’abast dels vilafranquins i vilafranquines 
que són pares, mares o educadors tota la informació possible de temes que els 
interessen, com són les orientacions educatives, pot ajudar a prevenir, a desangoixar, a 
actuar més serenament, a reconduir situacions, a millorar la qualitat de vida de tots 
plegats. 
 
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana 
que el Ple acordi el següent 
 
Que per part de la regidoria d'educació d'aquest Ajuntament en procedeixi a la creació, 
direcció, edició, distribució i divulgació de l'Agenda Educativa de Vilafranca del 
Penedès, a partir dels conceptes esmentats anteriorment.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Mònica Gispert (ERC) afirma que les activitats que es fan en aquest terreny són molt 
positives, però que sovint no arriben a tothom. L’agenda pot contribuir a difondre 
aquestes activitats. 
 
Pere Regull (CiU) considera positiva la idea de la difusió de les activitats. Quan les 
organitzen les AMPA o l’Ajuntament ja se’n fa publicitat. Cal difondre-les a través de la 
pàgina web, però té dubtes sobre si cal una agenda específica. Seria necessari estudiar-
ho més a fons, ja que per exemple hi ha actes d’entitats privades que no s’adrecen a 
tothom. 
 
Josep Colomé (PSC) és favorable a la idea de la difusió, per a la qual cosa ja es compta 
actualment amb el portal educatiu a Vilafranca, amb unes entrades durant aquesta part 
de 2.003 de 8.600. Seria potser positiu afegir les activitats en el terreny educatiu a la ja 
existent agenda cultural. 
 
Mònica Gispert (ERC) manifesta que en l’agenda, quant a activitats privades, no s’hi 
inclourien les destinades a un grup determinat, sinó les promogudes per la iniciativa 
privada i adreçades a tothom, encara que sigui mitjançant el pagament d’un preu. 
 
L’alcalde Joan Aguado fa palès que tal vegada s’optarà per difondre aquestes activitats a 
través d’un apartat diferenciat de l’agenda cultural (agenda cultural i educativa). 
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XI. MOCIÓ D’ERC SOBRE EL BUTLLETÍ MUNICIPAL I LA PÀ GINA WEB  
 
Se sotmet al ple la següent moció d’ERC: 
 
La principal eina informativa de l’Ajuntament és el Butlletí Municipal, que s’edita 
periòdicament per divulgar entre la ciutadania els acords, decrets i projectes 
municipals, així com per donar a conèixer l’activitat i els debats dels diferents Grups 
Municipals als Plens de l’Ajuntament o en articles d’opinió. 
 
L’Ajuntament de Vilafranca disposa de l’empresa municipal SERCOM,S.L., gestora 
actual de les emissores municipals de Ràdio Vilafranca i Vilafranca Televisió, la qual 
compta amb un nombre de grans professionals, el qui han aconseguit d’aquests ens 
públics un servei d’una gran qualitat en el seu camp. 
 
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creu però que cal aconseguir 
una més puntualitat d’aparició del Butlletí Municipal, així com un increment de la seva 
periodicitat, fins arribar a la quota de publicació mensual. Per això, el Butlletí 
Municipal  "L'Ajuntament Informa" hauria de dependre directament de l'empresa 
municipal de comunicació SERCOM,S.L., pel que fa a la seva direcció, edició i 
publicació i no directament, com fins ara, dels serveis de comunicació del propi 
Ajuntament.. 
 
ERC creu que el Butlletí Municipal ha de reflectir la mateixa pluralitat política del 
Consistori, doncs aquesta expressió de pluralitat és alhora, des del punt de vista dels 
ciutadans, una garantia de rigor informatiu i, en definitiva, un òptim servei al conjunt 
de Vilafranca. 
 
La ciutadania es mereix ésser informada puntualment per tots els mitjans possibles 
actuals, i ,tal i com ho fan la ràdio i televisió públiques municipals, el butlletí municipal 
“L’Ajuntament Informa” hauria d’arribar puntualment i periòdicament a tots els 
vilatans i vilatanes. 
 
Igualment ERC creu que cal potenciar les pàgines Web de l’Ajuntament, tot obrint 
múltiples canals d’informació i comunicació dels usuaris amb els punts d’atenció al 
públic, regidories i Grups Municipals. Igual que amb el Butlletí Municipal, la pàgina 
Web ha de donar l’oportunitat perquè la ciutadania pugui posar-se en contacte directe, 
via correu electrònic, amb tots i cadascun dels regidors/res .En tant que mitjà de difusió 
pública, la pàgina Web és sotmesa als mateixos requisits de pluralitat requerits a tot 
organisme democràtic. Per això, en tant que servei públic, aquest també hauria de 
dependre directament de la direcció i gestió de l’empresa municipal SERCOM,S.L. 
             
Així doncs, l’empresa municipal SERCOM,S.L. com a empresa professional de 
comunicació local, assumiria tots els mitjans de comunicació actual d’àmbit públic i 
municipal. 
 
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana 
que el Ple acordi el següent 
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a) El traspàs immediat de la direcció, edició, publicació i distribució del butlletí 

municipal “L’Ajuntament Informa”, a favor de l’empresa municipal 
SERCOM,S.L., en els elements abans esmentats d’una publicació més periòdica 
i actual. 

b) El traspàs immediat de la direcció i edició de la pàgina web de l’Ajuntament de 
Vilafranca, a favor de l’empesa municipal SERCOM,S.L., segons tot el que s’ha 
esmenat anteriorment. 

c) L’augment de l’aportació econòmica que anualment té designada aquest 
Ajuntament a favor de l’empresa municipal SERCOM,S.L., per tal que la 
mateixa pugui fer front a aquests nous reptes, quedant refexada ens els propers 
pressuposts d’aquest Ajuntament. 

 
L’anterior moció ha estat rebutjada amb 10 vots a favor (grups d’ERC, de CiU i de la 
CUP) i 11 en contra (grups Socialista i del PP). 
 
Joan Ríos (ERC) destaca que es tracta d’unificar tots els mitjans de comunicació 
públics, a través de SERCOM, empresa en la qual hi són representats tots els grups 
municipals i la societat civil. El Butlletí “l’Ajuntament informa” surt tard, de forma 
irregular i amb un diseny feixuc. La informació ha d’estar ben feta i ser entenedora i més 
puntual. Igualment, la pàgina web té un disseny poc pràctic i la informació és també 
feixuga. Els professionals de SERCOM podrien dirigir i confegir correctament aquestes 
eines d’informació. Es tracta que la informació municipal arribi a tothom de forma 
puntual, plural i correcta, mitjançant un equip qualificat i professional. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra a favor de la moció, i demana que el butlletí s’editi 
amb paper reciclat. 
 
Josep Ramon (PP) fa palesa la seva disconformitat amb la moció. A SERCOM cal 
potenciar la televisió, i no carregar-la amb més tasques com la redacció del butlletí 
municipal. És cert que s’ha de millorar el butlletí i assegurar-ne la regularitat, però no es 
pot des de SERCOM elaborar una revista que competeixi amb altres mitjans 
informatius. 
 
Aureli Ruíz (CiU) es mostra a favor de la moció. La pàgina web actual està bastant bé, 
però el butlletí hauria de ser més actual. És correcta que la gestió la faci SERCOM, i 
l’increment de despesa s’hauria de compensar amb una minoració de la partida 
pressupostària municipal de comunicació. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) rebutja la moció. Admet que s’ha de millorar la periodicitat del 
butlletí; no obstant, la ràdio i la televisió han d’informar sobre la vila en general, mentre 
que el butlletí ha de contenir informació específica de l’Ajuntament. La pluralitat del 
butlletí existeix, ja que el seu contingut es consensua prèviament amb els grups 
municipals. Quant a la pàgina web, cal tenir present que també incorpora la possibilitat 
de fer tràmits municipals, per la qual cosa no és adequat que l’assumeixi SERCOM. 
Demana que la moció quedi sobre la taula i que es replantegi en general. 
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Joan Ríos (ERC) manifesta que certament s’ha d’invertir més en televisió, però la moció 
no suposa una major despesa (es compensa l’augment amb l’estralvi de l’Ajuntament en 
matèria de comunicació). La informació municipal del butlletí és minsa, i no és suficient 
amb el fet que els portaveus dels grups donin el seu vistiplau als continguts. L’equip de 
SERCOM pot assumir perfectament aquestes tasques. 
 
Ramon Xena (ERC) denuncia que des de fa molts anys els portaveus no parlen sobre el 
butlletí, i que tot es limita a facilitar als grups una còpia prèvia del contingut. A més, es 
va acordar una periodicitat mensual que no s’acompleix de cap manera. La informació 
ha de ser clara  i puntual, i denuncia la connivència en aquest punt del PSC amb el PP, 
no sap ben bé a canvi de què. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que actualment no hi ha majoria absoluta, i que la junta de 
portaveus es pot reunir per a tractar aquestes qüestions. També s’hauria de saber si les 
instal·lacions i mitjans de SERCOM són suficients per assumir totes aquestes tasques. 
 
Marcel Esteve (PSC) fa palès que en aquest punt ERC i el PSC mantenen la seva 
postura tradicional. No es tracta d’una qüestió de pluralitat informativa. Els ajuntaments 
tenen ràdio i televisió que es dediquen a informació general, i una altra cosa diferent és 
la informació municipal directa que ha d’oferir l’Ajuntament. Al marge del resultat de la 
votació de la moció, entén que tots els grups han de parlar àmpliament sobre el butlletí i 
la informació municipal. 
 
Ramon Xena (ERC) manté la moció, sens perjudici de parlar posteriorment de 
l’assumpte. L’alcalde Joan Aguado manifesta que cada òrgan municipal té les seves 
funcions, i les de la societat SERCOM són molt clares (informació sobre la ciutat), i no 
inclouen la informació municipal directa als ciutadans; també rebutja amb contundència 
l’existència, ni ara ni mai, de cap connivència entre grups municipals. 
 
XII. MOCIÓ D’ERC SOBRE LA SARDANA  
 
El text de la moció d’ERC és el següent: 
 
Atès que la sardana ha estat un element identificatiu, i símbol de la cultura catalana. 
 
Atès que diferents entitats ( Fundació Universal de la Sardana, l'Obra del Ballet 
Popular i la Federació Sardanista de Catalunya), han consensuat un document per tal 
que la UNESCO, declari la sardana PATRIMONI DE LA HUMANITAT dins dels bens 
immaterials. 
 
Atès que els homes , dones i pobles enforteixen entre ells la fraternitat, la solidaritat, la 
comunicació i a la fi son camins que duen a la pau. 
 
Atès que cal elevar el sentit artístic, musical i plàstic de les manifestacions col·lectives. 
 
Atès que la cultura s'ha de potenciar, ja que es font de diversitat i d'enriquiment 
cultural. 
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Atès que creiem que els pobles i cultures enriqueixen el món. 
 
Atès que en un espai nord-mediterrani es balla una dansa que pel seu art, per la seva 
estètica, per la seva expressivitat, pel seu esperit..., és una manifestació simbòlica de 
molts valors que el món reclama i respon amb claredat als nostres interrogants: és la 
Sardana. 
 
Atès que la sardana es una dansa popular molt antiga que es balla a Catalunya, a 
Andorra i a l'anomenada Catalunya Nord (és el departament francès dels Pirineus 
Orientals). 
 
Atès que és una dansa bàsicament de plaça i de carrer i es oberta a tots els balladors 
que ho desitgin, És a més un ball que desperta alegria col·lectiva. 
 
Atès el seu gran valor artístic i musical, ha estat reconegut i enaltit per personalitats 
com Richard Strauss, Albert Einstein, Cole Porter, Jules Romains , Igor Stravinsky, 
Thomas Mann, Irving Penn, Pau Casals, Josep Trueta ...... 
    
Per aquestes consideracions. Per la seva extensió a diversos grups i cases culturals de 
molts diversos països, des de Xile al Japó, des d'Austràlia a Holanda o Bèlgica... és una 
dansa que té mèrits per poder se considerada un patrimoni universal, que no només 
s'ha de salvaguardar, sinó que també s'ha d'oferir a tots els pobles. 
 
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana que el 
Ple acordi el següent: 
 
1.- Donar suport a la campanya endegada per la Federació Sardanista de Catalunya i 
altres, per tal que la UNESCO declari la sardana PATRIMONI DE LA HUMANITAT 
dins els béns immaterials. 
 
2.- Transmetre aquest acord a la Federació Sardanista de Catalunya, apartat de 
correus 2572     08080 Barcelona     info@fed.sardanista.com. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que la moció obeeix a un redactat consensuat per les entitats 
que s’esmenten, i es pretén que la UNESO declari la Sardana patrimoni de la humanitat, 
dins de l’apartat de béns immaterials. 
 
XIII. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE AGRESSIONS FEIXISTES  
 
Aquesta moció s’ha refós amb altres de diferents, segons que s’ha exposat en 
l’explicació del desenvolupament del punt 8 de l’ordre del dia. 
 
XIV. MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LES FESTES DE SANT RAIMO N 
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El text de la moció del grup de la CUP és el següent: 
 
Les Festes de Sant Raimon són unes de les festes tradicionals més singulars de 
Vilafranca. Però d’uns anys ençà, aquestes festes s’han anat deteriorant degut  a la 
manca d’un projecte cultural més global i més ric per a la nostra vila. 
 
Cal tenir en compte que actualment les Festes de Sant Raimon, són les festes amb més 
possibilitat de participació per part de la ciutadania i també per part de les entitats 
culturals de la vila. 
 
Constitueixen a més, un dels períodes de l’any en el que Vilafranca rep més propostes 
noves i diferents que són dutes a terme, a més, pels elements més actius i dinàmics de la 
nostra societat. 
 
Són també unes festes de mitjà o de petit format, reflex de la varietat i diversitat de la 
població. Però no per això són menys importants o tenen menys vàlua. Ans al contrari.  
  
En el Pla d’Acció Cultural ja es contemplen algunes qüestions al voltant d’aquest cicle 
festiu. Aquestes propostes i criteris, de segur que poden enriquir la proposta cultural a 
la vila. Però aquest Pla d’Acció no acaba d’arribar mai en relació amb les festes de 
Sant Raimon. I és aquí on, com cada any, ens trobem amb el problema al davant.  
 
D’aquí pocs dies, els nous coordinadors/es de les Festes de Sant Raimon 2004 hauran 
de començar el seu treball. De segur, que iniciaran un període intens de feina feta a 
contracorrent degut a la proximitat de les festes i a l’escassetat i precarietat dels 
recursos.  
 
Des de la Candidatura d’Unitat Popular creiem que l’Ajuntament de Vilafranca ha de 
fer una aposta més clara per vertebrar i garantir la continuïtat, la millora i 
l’enriquiment de dites festes, i per fer menys feixugues les tasques dels seus 
organitzadors, tot plegat a l’espera de que es desenvolupi el Pla d’Acció Cultural en 
relació amb les Festes de Sant Raimon.  
  
Per això, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilafranca fem arribar la nostra 
proposta per tal de que aquest Ple Municipal acordi : 
 
1. La creació d’un protocol d’actuació per part de l’Ajuntament (ja que és l’ens que 
disposa dels recursos tècnics i econòmics necessaris per dur-lo a terme) que doti de 
recursos i doni total cobertura en tots els sentits als organitzadors i col·laboradors 
d’aquestes festes. Aquest protocol ha de considerar les reflexions fetes en el Pla d’Acció 
Cultural. 
 
2. Que aquest protocol s’aprovi en una assemblea vinculant de representants de les 
entitats culturals de la Vila.   
 
3. Que el protocol o compromís municipal contempli la cessió gratuïta de les 
infrastructures i recursos necessaris (publicitat, entarimats, cadires, tanques...). 
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4. Que es determini una aportació econòmica suficient i justificada al voltant dels 
12.000 €, que en posteriors anys, caldrà anar incrementant. 
 
5. Que es cedeixin gratuïtament tots els espais municipals durant el temps que durin les 
festes. 
 
6. Que la coordinadora compti amb la total col·laboració del departament tècnic del 
Servei de Cultura, i d’altres, per tal d’estalviar feina als coordinadors.  
 
7. Que es busquin els mecanismes necessaris per donar el màxim suport municipal a la 
Coordinadora de les Festes de Sant Raimon per tal de col·laborar amb els 
coordinadors en les tasques pròpies de les festes ( recaptació de diners, els trasllats, 
l’encast de cartells, etc ...). 
  
8. Que aquestes tasques s’assumeixin des dels diferents serveis de l’Ajuntament. 
 
9. Que la Coordinadora de les Festes de Sant Raimon tingui llibertat absoluta alhora 
de realitzar i coordinar actes i xerrades. 
 
10. Que disposin de flexibilitat horària, d’acord amb les Ordenances municipals, i 
d’espais municipals d’acord amb els compromisos previstos en aquests.  
 
11. Que l’elecció dels membres de la coordinadora de festes es produeixi en una 
assemblea oberta d’entitats  i en el cas de que això no sigui possible, que la 
coordinadora sortint pugui escollir la coordinadora entrant, sent un mínim de 5 
persones. 
 
12. Que s’accioni el Pla d’Acció Cultural amb més agilitat i dinamisme per tal de poder 
repensar, millorar i dotar de recursos les necessitats culturals del poble de Vilafranca. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el text conté punts que ha de recollir el futur protocol 
sobre les festes de Sant Raimon. Fins ara no s’ha sabut trobar el lloc i el sentit 
d’aquestes festes. Cal obrir un debat, i aplicar mentretant les mesures mínimes a què fa 
referència la moció. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció, i també ho fan Josep M. Figueras 
(CiU) i Joan Ríos (ERC), qui afegeix que el debat podria fer-se en el si de la 
Coordinadora d’entitats culturals que el ple va aprovar de crear a instàncies d’ERC. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) dóna suport a la moció i agraeix a la CUP que hagi matisat el 
seu redactat inicial. Ja s’està treballant en una proposta de protocol. 
 
XV. MOCIÓ DEL PP SOBRE UNA FUNDACIÓ DE L’ESPORT  
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Es proposa al ple la moció següent del grup del PP: 
 
 ATÈS,  que l’esport afavoreix  el desenvolupament i  la formació de la persona,  
i és un  element eficaç d'integració social, especialment d'aquelles persones que 
pateixen alguna incapacitat. 
 
 ATÈS, que  per impulsar l’esport  es necessiten nous recursos que procedeixen 
d'entitats de crèdit, empreses i particulars, que se sumin a les aportacions realitzades 
per l'Ajuntament i les famílies de Vilafranca  
 
 ATÈS, que els articles 19 de la Llei 49/2002, 56.1 de la Llei sobre l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, i 28 al 37 de la Llei d’Impost de Societats    
estableixen pels que realitzin aportacions a fundacions  bonificacions fiscals del 25 %  
de la base de la deducció en la quota integra del IRPF pels contribuents que siguin 
persones físiques i del 35 % de la base de la deducció  de l'Impost de Societats pels 
subjectes passius d’aquest impost.  
 
 ATÈS, que la presencia de l'Ajuntament i d'entitats i particulars disposats a 
col.laborar econòmicament de forma regular en una fundació, pot donar  als 
patrocinadors  una seguretat i garantia  de que les aportacions realitzades  es 
destinaran a l'impuls de l’esport, (factor important en entitats de nova creació)  
confiança que es pot traduir en un augment en les donacions. 
 
 ATÈS, que la possibilitat d'obtenir nous ingressos  pot afavorir que les entitats 
esportives de Vilafranca s’integrin en la Coordinadora d’Entitats, que l'Equip d’ 
Govern ha d'impulsar per acord adoptat  en l'anterior Ple celebrat el passat 22 de juliol   
de 2.003 . 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular  sol.licita  que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès  S’ACORDI: 
 

-  Instar al Govern Municipal  que proposi al Ple  la constitució d'una Fundació 
de l´ Esport i l'aprovació dels seus Estatuts, després de mantenir converses amb les 
entitats esportives de Vilafranca del Penedès, i amb empreses, persones e institucions 
interessades  en el patrocini de l’esport. 
 
Josep Ramon (PP) defensa la moció, afirmant que cal aprofitar la legislació tributària 
per aconseguir patrocinadors. Cal assolir més recursos econòmics per a la potenciació de 
l’esport a la vila. 
 
Tot seguit es dóna lectura a una esmena presentada pel grup Socialista a la moció, 
d’acord amb la qual la part dispositiva de la moció tindria el redactat (després d’algun 
matís fet en el decurs de la sessió plenària) següent: 
 
Estudiar i promoure entre les entitats esportives la creació d’instruments (com ara una 
possible fundació) que permetin afavorir el patrocini de l’esport a Vilafranca. 
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L’Ajuntament facilitarà l’assessorament i suport tècnic per tal de recolzar les 
iniciatives acordades. 
 
Defensa l’esmena el portaveu del PSC Marcel Esteve, dient que abans del 
pronunciament del ple cal un debat amb les entitats per estudiar quina és la millor 
alternativa. L’esmena del grup Socialista és acceptada per Josep Ramon (recorda que la 
moció ja parlava d’obrir un debat), i resta incorporada al text de la moció. Pere Regull 
(CiU) troba correcta inicialment l’esmena, si bé manquen elements de judici, s’ha de 
parlar amb les entitats i veure com es dota la fundació, per la qual cosa no pot recolzar 
la moció. 
 
La moció, amb l’esmena aprovada quant a la part dispositiva, és aprovada amb 11 vots a 
favor (grups del PP i Socialista) i 10 en contra (grups de CiU, ERC i PP). 
 
Sobre aquesta moció, i la següent de l’ordre del dia, es produeixen diverses 
intervencions: 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que es pretén crear un ens, sense saber ben bé que farà 
ni qui el representarà. 
 
Ramon Xena (ERC) es manifesta en termes similars, i afirma que la moció hauria de 
quedar sobre la taula per estudiar a fons què es vol fer. Si prospera potser els clubs o 
entitats petites en surtirien malparats. 
 
Pere Regull (CiU) també creu que l’assumpte s’hauria de posposar. No sembla 
acceptable crear una gran fundació que aplegui tot l’esport, i la part dispositiva que 
preveu l’esmena no té lligam amb la part expositiva. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que es tracta d’aprofitar els avantatges fiscals. Des de 
l’Ajuntament es faria la proposta a les entitats, i ja es veurà com aquestes responen. 
 
Marcel Esteve (PSC) destaca que s’ha d’encetar prèviament un debat que han de liderar 
les entitats, i després ja veurem què en surt. Si ha de facilitar l’èxit final, el seu grup 
acceptaria que es posposés la votació de la moció. En el mateix sentit, l’alcalde Joan 
Aguado afirma que deixar sobre la taula la moció no significa no fer res, sinó adoptar un 
compromís de dialogar amb les entitats. Tanmateix, Josep Ramon (PP) demana que la 
moció es voti, i que tot seguit es faci la consulta. 
 
XVI. MOCIÓ DEL PP SOBRE UNA FUNDACIÓ DE LA CULTURA  
 
El text de la moció del PP, una vegada feta una modificació d’acord amb les postures 
reflectides durant la discussió de la moció anterior, és el següent: 
 
 ATÈS,  que el projecte de  progrés humà i de la vila ha de tenir en el 
desenvolupament de la cultura un dels eixos d'acció prioritària 
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 ATÈS, que l'oferta i l'activitat cultural és clau per la projecció externa de la vila  
i en el seu atractiu turístic.; i que el sector econòmic cultural és un dels que tenen el 
major creixement i amb més impacte en la creació de llocs de treball. 
 
 ATÈS,  que la participació ciutadana en el desenvolupament cultural  i l'accés 
de la ciutadania  a les activitats culturals són un element clau per l'equitat social del 
nostre temps. 
 
 ATÈS, que  per impulsar la cultura   es necessiten nous recursos que 
procedeixen d'entitats de crèdit empreses i particulars, que se sumin a les aportacions 
realitzades per l'Ajuntament.  
 
 ATÈS, que els articles 19 de la Llei 49/2002, 56.1 de la Llei sobre l’Impost 
sobre la Renda de les Persones Físiques, i 28 al 37 de la Llei d’Impost de Societats    
estableixen pels que realitzin aportacions a fundacions  bonificacions fiscals del 25 %  
de la base de la deducció en la quota integra del IRPF pels contribuents que siguin 
persones físiques i del 35 % de la base de la deducció  de l'Impost de Societats pels 
subjectes passius d’aquest impost.  
 
 ATÈS, que la presencia de l'Ajuntament i d'entitats i particulars disposats a 
col.laborar econòmicament de forma regular en una fundació, pot donar  a les entitats 
interessades en el mecenatge   una seguretat i garantia  de que les aportacions 
realitzades  es destinaran a l'impuls de la cultura,   confiança que es pot traduir en un 
augment en les donacions. 
 
 ATÈS, que la possibilitat d'obtenir nous ingressos  pot afavorir que les entitats 
culturals de Vilafranca s’integrin en la Coordinadora d’Entitats, que l'Equip d’ Govern 
ha d'impulsar per acord adoptat  en l'anterior Ple celebrat el passat 22 de juliol   de 
2.003 . 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular  sol.licita  que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès  S’ACORDI: 
 
 Estudiar i promoure entre les entitats culturals la creació d’instruments (com 
ara una possible fundació) que permetin afavorir el patrocini de la cultura a 
Vilafranca. L’Ajuntament facilitarà l’assessorament i suport tècnic per tal de recolzar 
les iniciatives acordades. 
 
Aquesta moció, en els termes en què ha quedat finalment redactada, és aprovada amb 11 
vots a favor (grups del PP i Socialista) i 10 en contra (grups de CiU, ERC i CUP). Es fa 
constar que el redactat de la part dispositiva de la moció obeeix al text d’una esmena 
presentada pel grup Socialista, i que després de ser acceptada per Josep Ramon (PP) 
resta incorporada a la moció. 
 
XVII. MOCIÓ DEL PP SOBRE EL SERVEI DE MICROBÚS  
 
El text inicial de la moció del PP és el següent: 
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 ATÈS  que el servei de microbusos  afavoreix la comunicació entre els diferents 
barris de Vilafranca, contribueix a que no s'utilitzi tant el vehicle particular, i permet el 
desplaçament de persones d'avançada edat o de mobilitat reduïda.  
 
 ATÈS  que durant el que queda de l’any 2003 i 2004 es començarà a edificar   
en  la Girada II i Melió , zones  on es  construiran  el nou edifici dels Jutjats, un Institut, 
una Llar d’Infants, el complex Vinopolis , i la nova  Residencia Sociosanitària  , 
equipaments que seran utilitzat pels ciutadans de Vilafranca en general, fet que 
suposarà un increment en el trànsit urbà.   
 
 ATÈS que en el Barri d’en Molí d’en Rovira  hi ha  la Residencia d’aquest 
mateix nom en la que viuen persones d'avançada edat i de mobilitat reduïda que no 
disposen de mitjà de transport directe que les traslladi a l'Hospital Comarcal, on han 
d’anar de forma continuada per la cura de les seves malalties. 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular sol.licita que pel Ple de l’Ajuntament 
S’ACORDI: 
 
 - Instar  a l'equip de Govern, perquè realitzi les negociacions necessàries   amb 
el concessionari del servei de microbusos a fi que: 
 

1 )  Durant l’any 2.004 amplií el   seu recorregut  al barri de la Girada II i al 
sector Melió del Barri d’en  Moli d’En Rovira i potencii el servei de Girada I . 

 
2 ) A principis de l’any 2004 passi quatre vegades  durant el dia per  la 

Residència d’en  Moli d’ En Rovira   i per la nova Residencia Sociosanitària una 
vegada estigui construïda. 
 
Josep Ramon (PP) defensa la moció, dient que cal donar servei a la residència del Molí 
d’en Rovira, i que properament a la Girada i al Molí d’en Rovira hi haurà nous 
equipaments, i cal comptar amb un servei de microbús suficient. 
 
Seguidament, es dóna lectura a una esmena del grup Socialista, segons la qual el 
redactat de la part dispositiva de la moció quedaria així: 
 
Preveure l’ampliació del recorregut del microbús als barris de la Girada i el Molí d’en 
Rovira en el moment que els nous habitatges de la Girada II, el Molí d’en Rovira Sud i 
els serveis existents i previstos situats en aquests barris suposin una demanda d’aquest 
servei. 
 
Defensa l’esmena en nom del grup Socialista Joan Pareta. Destaca que el servei a la 
residència ja es va implementar, però es va haver de redimensionar a la vista que no hi 
havia demanda, fins l’actualitat en què la Creu Roja ofereix un servei de transport a la 
vila i des de la vila dues vegades cada setmana. El servei de microbús en general és ara 
mateix raonable, amb una garantia dels horaris i un augment de les persones usuàries. Es 
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vol mantenir el servei, i quan la demanda ho requereixi ampliar-lo pel que fa als barris 
de la Girada i del Molí d’en Rovira. 
 
Josep Ramon (PP) assumeix l’esmena del grup Socialista. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que la moció i l’esmena parla de dos barris, però en realitat 
s’hauria de fer un estudi de necessitats, perquè hi ha llocs com la zona esportiva on el 
microbús no hi arriba plenament (s’atura a la rotonda). Caldria fer un ampli estudi de 
necessitats i ampliar el servei. 
 
L’alcalde Joan Aguado contesta a Ramon Xena que s’ha demanat a l’ATM un estudi 
sobre el transport públic a la vila. L’ATM ha respòs que Vilafranca és una ciutat massa 
petita encara, però s’hi insistirà. 
 
Finalment, la part dispositiva de la moció queda redactada en els termes següents, i és 
aprovada (juntament amb la part expositiva de la moció originària) per unanimitat: 
 
Preveure l’ampliació del recorregut del microbús als barris de la Girada i el Molí d’en 
Rovira en el moment que els nous habitatges de la Girada II, el Molí d’en Rovira Sud i 
els serveis existents i previstos (residència sociosanitària, residència del Molí d’en 
Rovira, etc.) situats en aquests barris suposin una demanda d’aquest servei. També s’ha 
de fer un estudi en profunditat sobre les necessitats de transport públic que abasti tota 
la vila (amb inclusió de la zona esportiva), valorant barris, indrets, horaris, etc. 
 
XVIII. MOCIÓ DEL PP SOBRE HABITATGES PER A JOVES  
 
La moció del PP té el redactat següent: 
 
 ATÈS  que en els últims quatre anys el preu de l’habitatge ha experimentat un 
important augment  a Vilafranca del Penedès, fet que  ha dificultat la seva adquisició 
pels joves. 
 
 ATÈS que  per adoptar mesures per corregir  aquesta situació    (execució  del 
20 %  sol destinat a  habitatges protecció oficial previst en el POUM , resta 5%   nou 
sol urbanitzable  de cessió obligatòria a l’ Ajuntament que no s’utilitzi per 
equipaments, sol·licitud   d'ajudes a l INCASOL ) és necessari conèixer el nombre 
d'afectats i la seva capacitat econòmica   
 
  El Grup Municipal del Partit Popular  sol.licita que  pel Ple de 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès S’ACORDI: 
 

a) Instar a l'Equip d’ Govern, perquè faci una enquesta sobre els joves de 
Vilafranca  que volen accedir a un habitatge i no poden, així com la seva 
situació econòmica.   

 
Josep Ramon (PP) defensa la moció, dient que cal conèixer exactament la realitat per 
poder actuar correctament en aquest terreny. 
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Otger Amatller (CUP) afirma que fer una enquesta suposa perdre temps i diners, ja que 
és evident que els joves necessiten poder accedir a un habitatge assequible. Una vegada 
tinguessim l’enquesta la realitat és que hi continuaria havent poc habitatge protegit i poc 
habitatge de lloguer. 
 
Ramon Xena (ERC) no comparteix tampoc la necessitat de fer una enquesta. També 
afirma que sempre parlem de joves i gent gran, però que hi ha una franja d’edat mitjana 
que també té problemes, dels quals ningú no en parla. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que cal fer una política per facilitar l’accés dels joves als 
habitages, i no una enquesta els resultats de la qual són previsibles. 
 
Josep Colomé (PSC) es mostra favorable a la moció. Malgrat que el problema de 
l’habitatge s’ha d’imputar en gran part a la política general del PP, per a fer polítiques 
d’habitatge cal tenir informació (nivell d’ingressos, treballs, tipus d’habitatge que es 
recerca, nivell de formació, etc.). L’enquesta no ha de pagar-la necessàriament 
l’Ajuntament, sinó que es pot demanar a alguna Administració supramunicipal. 
 
Després d’un cert debat sobre la política d’habitatge, amb intervenció de diversos 
regidors, es formula una esmena segons la qual s’afegiria a la moció el text següent: 
 
 La realització de l’enquesta serà demanada per l’Ajuntament a la Diputació o a 
alguna altra Administració supramunicipal, sense que comporti cap cost per a 
l’Ajuntament. 
 
La moció, amb la introducció de l’esmena exposada, és finalment aprovada amb 17 vots 
a favor (grups del PP, Socialista i de CiU) i 4 en contra (ERC i CUP). 
 
XIX. MOCIÓ DE CiU SOBRE CAPTACIÓ SOLAR PER A USOS T ÈRMICS 
 
El text  de la moció de CiU és el següent: 
 

Atès que el fet de promoure un ús cada cop més estès de les energies renovables 
entre la ciutadania, les indústries i les institucions ha de ser un dels objectius 
ineludibles de l’acció municipal, 

 
Atès que, en el cas de la captació solar tèrmica, la tecnologia actual permet 

aconseguir nivells d’eficiència prou satisfactoris i que els períodes d’amortització per 
finançar les instal·lacions s’han escurçat notablement, 

 
Atès que la obligatorietat d’instal·lar sistemes de captació solar tèrmica en la 

construcció de nous edificis encareixen poc el preu de venda final, 
 
Atès que experiències similars han estat endegades amb èxit a diverses viles i 

ciutats del nostre país, 
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Atès que des de fa anys l’Institut Català d’Energia assessora tècnicament a 
ajuntaments i a d’altres institucions sobre la implantació d’aquesta i d’altres 
tecnologies i que, la Diputació de Barcelona facilita un model d’ordenança que pot 
servir de pauta en aquest cas, 

   
El Grup Municipal de Convergència i Unió, en relació al que s’ha exposat, fa 

arribar la següent proposta a fi que aquest Ple Municipal, ACORDI: 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca redacti una proposta d’ordenança de captació 

solar per a usos tèrmics i que aquesta inclogui l’obligatorietat d’instal·lar sistemes 
de captació solar per a produir aigua calenta sanitària en els edificis de nova 
construcció i en els que facin rehabilitacions integrals d’ús. 

 
2. Que els edificis afectats siguin els d’ús com a habitatge, ús residencial, esportiu, 

sanitari, educatiu, recreatiu, comercial i industrial, entre d’altres. 
 
3. Que aquesta ordenança serveixi també per a les iniciatives voluntàries d’instal·lar 

captadors en edificis ja existents. 
 
4. Que es recorri a les institucions esmentades a la part expositiva per tal de rebre 

assessorament i ajut. 
 
Defensa la moció Josep M. Figueras (CiU), recordant que la demanda d’energia creix, i 
que cal vetllar pel medi ambient. Els edificis han d’estar preparats per a captar l’energia 
solar per a usos tèrmics, de manera que així es podrien cobrir gran part de les necessitats 
d’aigua calenta per a banys i cuines. La mesura no incrementa molt el cost de 
l’edificació, i ja existeixen experiències semblants en altres municipis (Barcelona, Sant 
Joan Despí, Terrassa, Granollers, Sant Cugat del Vallès, etc.). 
 
Es presenta una esmena a la moció per part del grup Socialista. Es proposa que  l’apartat 
dispositiu 1 del text sigui el següent: 
 
Que l’Ajuntament de Vilafranca redacti una proposta d’ordenança de captació solar 
per a usos tèrmics i que aquesta inclogui els edificis afectats en l’obligatorietat 
d’instal·lar sistemes ... (resta igual). 
 
Defensa l’esmena el regidor del grup Socialista Patro Recober. Afirma que està d’acord 
amb la moció, però respecte dels edificis afectats els ha de definir l’ordenança, sense 
condicionaments previs derivats de la moció. L’equip de govern ja ha començat a 
treballar recentment en aquesta línia. 
 
Josep M. Figueras (CiU) accepta l’esmena, si bé pensa que s’ha d’exigir la mesura a tots 
els edificis nous i als que es rehabilitin de forma integral. L’esmena resta incorporada. 
 
Quant a la moció en general, Otger Amatller(CUP) defensa que es faci l’Ordenança en 
termes d’obligatorietat, Ramon Xena (ERC) aplaudeix una mesura ja inclosa en el seu 
programa electoral i demana que quedin afectats també els edificis públics, Josep 
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Ramon (PP) opina que caldrà distingir entre habitatges unifamiliars i plurifamiliars i 
Josep M. Figueras (CiU) afirma que amb la mesura (que hauria d’afectar edificis tant 
públics com privats) es pot cobrir el 60% de la necessitat d’aigua sanitària. 
 
La moció, amb la introducció de l’esmena incorporada, és aprovada per unanimitat. 
 
XX. MOCIÓ DE CiU SOBRE EL PLA PER A LA GENT GRAN  
 
El text de la moció de CiU és el següent: 
 
 Atès que cada vegada més, amb l’augment de la població més gran de 60 anys, 
la major part de la qual són persones jubilades o vídues, el nostre grup municipal pensa 
que cal prestar serveis específics diferents als que es presten a la resta de població de 
la Vila, 
 
 Atès que totes les administracions ja han començat a prendre mesures en el 
sentit de preparar-se per atendre específicament a aquest sector de la població i que 
totes les administracions modernes, tant del nostre país, com de fora de les nostres 
fronteres s'han plantejat seriosament com a primer objectiu millorar el benestar de les 
persones grans, oferint serveis de cures pal·liatives, serveis de llarga estada, serveis de 
convalescència, servei d’hospital de dia, servei de centres de dia, servei de llars 
residencials, servei de residència assistida i últimament s’està duent a terme el 
Programa de suport a les famílies per atenció familiar a persones grans 
discapacitades, en què predominen els criteris sanitari i social, 
 
 Atès que la prestació d’aquests serveis, solament es pot fer amb eficàcia des 
d’un organisme exclusiu, ja que aquest sector, representa més del 25 %  de la població 
de Vilafranca. 
  
 Atès que el grup municipal que governa a l’Ajuntament, va prometre en les 
últimes eleccions municipals, crear un Pla per la Gent Gran, tal com es pot comprovar 
a les hemeroteques i vídeoteques de la Vila i que, si bé aquesta promesa no surt en el 
seu programa electoral, va ser perquè, tal com va reconèixer l’aleshores candidat Joan 
Aguado: “els altres també tenen idees i no ens ha de fer vergonya copiar-les si són 
bones”, 
 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca té  3 Plans Estratègics: Pla d’Infància, Pla 
per la Igualtat i Pla Vila Jove, 
 
 Atès que al Butlletí Municipal nº 169 del juliol del 2003, apareix per primera 
vegada a l’Organigrama Municipal el PLA PER A LA GENT GRAN,  
 
 Atès que tots o alguns dels 3 Plans Estratègics existents anteriorment, es troben 
dotats d’organigrama, recursos humans i econòmics, cosa que es pot comprovar a la 
plantilla de l’Ajuntament per àrees, de data 11-7-03, 
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 Atès que és evident que la resposta del regidor senyor Patro Recober a la 
pregunta del regidor de CiU, Fernando García, referent al Pla per a la Gent Gran, 
formulada en el Ple del dia 22 de juliol, no mostrava la voluntat política adient per 
complir la promesa electoral, ni veia la necessitat de crear el Pla per a la Gent Gran, 
 

Atès que amb molt bon criteri, l’Equip de govern ha procedit a crear el PLA 
PER A LA GENT GRAN, tal com es veu al butlletí nº 169 del juliol del 2003, 

 
Atès que hem pogut comprovar aquest estiu que a tota Europa LA GENT 

GRAN sí que hauria necessitat un pla específic, més acurat que els actuals, ja que 
s’han produït moltes morts degut a la precària atenció que rep la Gent Gran. 

 
Atès que el proper 1 d’octubre, se celebra l’any internacional de la Gent Gran, 

i que aquest consistori hauria d’aprofitar aquest fet per crear un organisme específic 
que millori l’atenció a la Gent Gran, 

   
El Grup Municipal de Convergència i Unió, en relació al que s’ha exposat, fa 

arribar la següent proposta a fi que aquest Ple Municipal, ACORDI: 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca, procedeixi a desenvolupar totalment el Pla per a la 

Gent Gran. 
 
2. Que aquest Pla estigui dotat dels recursos humans i econòmics necessaris per a 

dur-lo a terme correctament. 
 
Defensa la moció Fernando García (CiU), afirmant sintèticament el següent: 
 
CiU presenta la moció per tres raons de convenciment: 
 
1) CiU ja advocava en el seu programa electoral per la creació d’una regidoria per a la 
gent gran. Però tots els altres grups municipals també han manifestat que cal tenir i 
desenvolupar un Pla o programa específic per aquest ampli col·lectiu. També s’han fet 
ressò de la necessitat d’aquest pla específic tant el Pacto de Toledo sobre pensions 
(apartat de conclusions) com els mitjans informatius. 
 
2) Hi ha una necessitat clara de presentar la moció. És notòria la tendència a 
l’envelliment de la població, i per tant tothom està convençut de la necessitat de crear i 
impulsar el Pla per a la Gent Gran. 
 
3) l’Ajuntament ha de preveure el futur en els diferents àmbits d’actuació, i també en el 
de la gent gran. Si tenim ja un Pla d’infància, cal tenir-ne un d’específic per a la gent 
gran, i dotar-lo de recursos humans i econòmics. 
 
Tot seguit presenta una esmena a la moció el grup Socialista, consistent en què se 
suprimeixi tota la part expositiva de la moció, deixant subsistent només la part 
dispositiva. 
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Defensa l’esmena Patro Recober (grup Socialista), tot dient que la part expositiva de la 
moció presenta incongruències i inexactituds. La part dispositiva es pot mantenir, i 
recorda que mentre CiU apostava en el seu programa per la creació d’una regidoria per a 
la gent gran el PSC ho feia per un Pla transversal. 
 
Fernando García (CiU), respecte de l’esmena, demana explicacions sobre les 
inexactituds detectades pel grup Socialista, afirma que no hi ha cap voluntat d’ofendre 
per part de CiU i que els col·lectius vulnerables com la gent gran s’han de defensar, ja 
sigui amb una regidoria específica o amb un pla transversal. 
 
Finalment, i després d’un debat, s’acorda per unanimitat aprovar la moció en la seva 
part dispositiva i, quant a l’expositiva, resta substituïda per l’exposició feta per 
Fernando García (CiU) a l’explicar la moció. 
 
POSSIBLE AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER RAONS D’U RGÈNCIA. 
MOCIÓ DEL PP.  
 
Es dóna lectura a una moció del PP presentada després de signat l’ordre del dia, per a la 
seva inclusió en aquest per via d’urgència. 
 
El text de la moció és el següent: 
 
 ATÈS que des de les Administracions s’ha de potenciar i facilitar que els 
ciutadans utilitzin mitjans de desplaçament respectuosos amb el medi ambient, d'una 
forma segura. 
 
 ATÈS que la bicicleta, com a mitja de transport, és un vehicle no contaminant i 
la seva utilització de forma esporàdica o habitual és beneficiosa per la salut.   
 
 ATÈS  que l’orografia de Vilafranca del Penedès    permet la utilització de la 
bicicleta sense dificultat per persones de totes les edats.  
 
 El Grup Municipal del Partit Popular sol.licita que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès   S’ACORDI: 
 

a) Que en el traçat dels  carrers en les noves zones de creixement de Vilafranca 
s’habiliti un carril bici. 

  
b) Instar a l’Equip de Govern a realitzar un estudi sobre la viabilitat d'establir 

un carril bici en les zones de creixement recent de Vilafranca del Penedès 
 
Josep Ramon (PP) defensa la via d’urgència tenint en compte que aquesta és la setmana 
de la sostenibilitat i avui el dia sense cotxes. La mesura d’impulsar l’ús de la bicicleta és 
per tant oportuna. 
 
La resta de grups municipals consideren que s’ha d’estudiar a fons l’assumpte, per la 
qual cosa no accepten la via d’urgència. 
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A la vista d’aquesta situació, Josep Ramon (PP) accepta deixar l’assumpte sobre la taula 
per tal de poder-ne parlar amb més detall. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, i després d’un comentari d’Otger Amatller (CUP) 
sobre la llarga durada dels darrers plens, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Ramon Xena (ERC) fa un prec en relació amb l’assumpte de les mainaderes que 
tenen cura d’infants. El Butlletí “l’Ajuntament informa” parla de la posta en marxa del 
servei, i dóna el nom i el telèfon particular de la persona que fa de mainadera, la qual 
cosa no és de bon gust. Dubte que es tracti d’un servei municipal, perquè només hi ha 
una persona adscrita, i la informació inicial que van rebre les persones interessades no 
va ser la més correcta. S’exigeix a qui vulgui fer de mainadera que es doni d’alta per 
compte propi a efectes fiscals i de Seguretat Social, i no existeix una xarxa (seria 
necessari que existís) ni es donen ajuts a qui vulgui fer-se càrrec d’aquest servei. 
Tractant-se d’un prec, no demana el senyor Xena una resposta en aquest moment, però 
sí que els grups municipals puguin parlar seriosament sobre aquesta qüestió i sobre el 
servei. 
 
Contesta Anna Girona que el govern municipal accepta dialogar amb els grups sobre el 
servei, el qual és nou i és difícil que arrenqui ràpidament i bé, per la qual cosa s’haurà 
d’estudiar si pot continuar. Primer van inscriure’s al servei dues persones, i després en 
va quedar una, a la qual es va donar suport (formació, material, informació tècnica). 
 
b) Aureli Ruíz Milà (CiU) fa referència als incidents i sorolls que es van produir el dia 
10 de setembre al casal “Okupa” del carrer Comerç. Ja existeixen antecedents i queixes 
de veïns sobre les activitats molestes que es fan en aquest casal, i demana que s’informi 
(qun sigui possible) sobre les accions fetes per l’equip de govern en els darrers anys, i 
sobre si el casal té llicència i compleix les Ordenances municipals. L’alcalde Joan 
Aguado respon que ja es contestarà en un altre moment quan es disposi de tota la 
informació. 
 
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                                            Joan Aguado i Masdeu 


