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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 12/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de desembre de 2007 
Horari: de 20,05 h. del 18-12-07 a 00,10 h. del 19-12-07  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- César Martín i Núñez  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i García  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 27 de 
novembre de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER AL 2008 
 
En primer terme, es dóna lectura al dictamen procedent de la Comissió Informativa de Serveis 
Centrals, amb el redactat següent: 
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”“//1er.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2.008, integrat 
pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, 
Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme Autònom Administratiu Torras i Bages, 
Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPARSL), Societat Serveis de Comunicació, 
S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat Municipal 
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  16.720.739,55 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  16.069.259,35 
Cap. 3 Despeses financeres ..........................................................  964.754,48 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  4.435.830,93 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  15.318.712,62 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  403.000,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  1.985.002,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  55.897.904,93 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  14.183.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.387.069,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  13.128.761,84 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  10.748.166,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  1.426.206,09 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals ................................................................  9.931.182,00 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  1.405.814,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  2.687.688,00 
TOTAL INGRESSOS..................................................................  55.897.904,93 
 
PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  14.225.356,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  11.329.871,00 
Cap. 3 Despeses financeres ..........................................................  884.248,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  6.778.436,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  8.862.818,00 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  2.905.791,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  1.974.690,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  46.961.816,00 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  14.183.000,00 
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Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.387.069,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  7.298.575,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  10.542.320,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  854.843,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions .....................................................  8.809.776,00 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  911.539,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  1.974.676,00 
           TOTAL INGRESSOS.......................................................  46.961.816,00 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  327.192,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  681.290,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  27.129,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  3.196.575,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  4.232.186,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  23.491,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  1.017.050,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  404.070,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital ...................................................  2.787.575,00  
           TOTAL INGRESSOS.......................................................  4.232.186,00 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  194.036,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  475.671,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  49.241,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  718.948,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  254.963,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  411.850,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  2.894,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  49.241,00 
           TOTAL INGRESSOS.......................................................  718.948,00  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
A) ESTAT DE DESPESES 
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1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  66.461,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  151.679,00 
Cap. 3 Despeses financeres ..........................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  77.250,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  12,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  295.642,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  28.000,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  190.374,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  77.250,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  12,00 
          TOTAL INGRESSOS........................................................  295.642,00 
 
PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  7.211,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  43.814,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  51.025,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  51.019,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  6,00 
           TOTAL INGRESSOS.......................................................  51.025,00 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal .......................................................  184.193,00 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis.............................  30.280,00 
            TOTAL DESPESES.........................................................  214.473,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ....................................................  214.000,00 
Cap. 5   Ingressos patrimonials ....................................................  473,00  
             TOTAL INGRESSOS.....................................................  214.473,00 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  659.290,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis ..................................  208.100,00 
 
2) Operacions de capital 
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Cap. 6 Inversions reals .................................................................  83.000,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  950.390,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  337.000,00 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  529.500,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  890,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital ..................................................  83.000,00 
TOTAL INGRESSOS..................................................................  950.390,00 
 
PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  898.355,55 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  3.089.474,35 
Cap. 3 Despeses financeres ..........................................................  34.766,48 
Cap. 4 Transferències corrents .....................................................  23.548,93 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  1.153.828,62 
           TOTAL DESPESES..........................................................  5.199.973,93 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos .....................................................  5.132.732,84 
Cap. 5 Ingressos patrimonials ......................................................  67.241,09 
            TOTAL INGRESSOS......................................................  5.199.973,93 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal ........................................................  165.856,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis..............................  95.683,00 
Cap. 3 Despeses financeres ..........................................................  45.500,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  1.896.000,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  10.300,00 
           TOTAL DESPESES..........................................................  2.213.339,00 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3   Taxes i altres ingressos ...................................................  54.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ....................................................  229.150,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials .....................................................  95.783,00 
 
2)  Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals .................................................................  1.121.406,00 
Cap. 9 Passius financers ...............................................................  713.000,00 
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           TOTAL INGRESSOS.......................................................  2.213.339,00  
 
DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
6.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme            325.804,00    
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages                51.019,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       169.374,00 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports        1.000.550,00 
3.43101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SMHVP, S.L............                          166.350,00 
4.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                          510.000,00 
5.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                        214.000,00  
2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                      77.250,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports        2.302.300,00 
6.75101.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. de Turisme 40.241,00 
4.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                           83.000,00  
 
2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal d'Esports, 
Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre "Cal Bolet" i 
Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat redactades per la 
Intervenció Municipal. 
 
3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents places 
reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de  publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i 
complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de 
gener del 2.008, en els termes resultants de la relació incorporada a l’expedient del Pressupost.  
 
4art.- Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electes de la Corporació, amb 
efectes d’1 de gener de 2008 s’aplicaran les quantitats vigents l’any 2007 incrementades en el 
mateix percentatge que s’apliqui al personal de l’Ajuntament i, respecte de les subvencions a 
favor dels grups municipals, la seva quantia serà l’establerta també pel mateix període amb un 
increment però del 2,2%.   
 
5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el Pressupost si 
no n'hi haguessin””//. 
 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet comenta que aquest és el dictamen inicial, però que 
posteriorment s’han mantingut converses amb els diferents grups municipals sobre el 
pressupost, i finalment s’ha arribat a acords amb alguns d’ells. Per tant, des de la regidoria 
d’Hisenda s’ha preparat una nova proposta d’acord, la qual es presenta amb el caràcter 
d’esmena de modificació total al dictamen. 
 
El text de la nova proposta (esmena) és el següent: 
 

1er.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2.008, 
integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç 
i Turisme, Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme Autònom Administratiu Torras 
i Bages, Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPARSL), Societat Serveis de 
Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 

PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
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A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  16.750.593,55 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  16.203.259,35 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  964.754,48 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  4.796.143,93 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  16.968.712,62 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  453.000,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.985.002,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  58.122.071,93 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  14.183.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.387.069,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  13.128.761,84 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  10.781.166,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  1.917.373,09 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals................................................................  11.631.182,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  1.405.814,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  2.687.688,00 
TOTAL INGRESSOS ....................................................................  58.122.071,93 
 

PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  14.255.210,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  11.442.871,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  884.248,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  7.159.749,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  10.886.292,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  2.582.317,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.974.690,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  49.185.983,00 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  14.183.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.387.069,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  7.298.575,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  10.575.320,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  1.346.010,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions .....................................................  10.509.776,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  911.539,00 
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Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.974.676,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  49.185.983,00 
 

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  327.192,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  681.290,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  27.129,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  2.823.101,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  3.858.712,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  23.491,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  1.017.050,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  404.070,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital...................................................  2.414.101,00  
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  3.858.712,00 
 

PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  194.036,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  475.671,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  49.241,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  718.948,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
3) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  254.963,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  411.850,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  2.894,00 
 
4) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  49.241,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  718.948,00  
 

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  66.461,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  151.679,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  77.250,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  12,00 
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           TOTAL DESPESES ...........................................................  295.642,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  28.000,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  190.374,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  77.250,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  12,00 
          TOTAL INGRESSOS ..........................................................  295.642,00 
 

PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  7.211,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  43.814,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  51.025,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  51.019,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  6,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  51.025,00 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
B) ESTAT DE DESPESES 
2) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  184.193,00 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis ............................  30.280,00 
            TOTAL DESPESES ..........................................................  214.473,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
3) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  214.000,00 
Cap. 5   Ingressos patrimonials ...................................................  473,00  
             TOTAL INGRESSOS .......................................................  214.473,00 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  659.290,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis..................................  229.100,00 
 
4) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  83.000,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  971.390,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  337.000,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  550.500,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  890,00 
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2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  83.000,00 
TOTAL INGRESSOS ....................................................................  971.390,00 
 

PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  898.355,55 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  3.089.474,35 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  34.766,48 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  23.548,93 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.153.828,62 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  5.199.973,93 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  5.132.732,84 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  67.241,09 
            TOTAL INGRESSOS ........................................................  5.199.973,93 
 

PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, S.L. 

C) ESTAT DE DESPESES 
3) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  165.856,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  95.683,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  45.500,00 
 
4) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.896.000,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  10.300,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  2.213.339,00 
 
D) ESTAT D’INGRESSOS 
2) Operacions corrents 
Cap. 3   Taxes i altres ingressos...................................................  54.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  229.150,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  95.783,00 
 
2)  Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.121.406,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  713.000,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  2.213.339,00  
 

DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
6.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme            325.804,00    
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages                51.019,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       169.374,00 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports        1.000.550,00 
3.43101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SMHVP, S.L..............                          166.350,00 
4.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                          531.000,00 
5.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                        214.000,00  
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2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                      77.250,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports        1.928.826,00 
6.75101.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. de Turisme 40.241,00 
4.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                           83.000,00  
 
               2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal 
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre "Cal Bolet" 
i Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat redactades per la 
Intervenció Municipal. 
              3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents 
places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i 
complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de 
gener del 2.008, en els termes resultants de la relació incorporada a l’expedient del Pressupost 
 4art.- Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electes de la 
Corporació, amb efectes d’1 de gener de 2008 s’aplicaran les quantitats vigents l’any 2007 
incrementades en el mateix percentatge que s’apliqui al personal de l’Ajuntament i, respecte de 
les subvencions a favor dels grups municipals, la seva quantia serà l’establerta també pel 
mateix període amb un increment però del 2,2%.   

5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el 
Pressupost si no n'hi haguessin. 
 
Es fa constar que després del debat el text anterior (esmena a la totalitat) s’ha sotmès a votació, i 
ha estat aprovat amb 11 vots a favor (grups Socialista, del PP, d’ERC i d’ICV-EUiA) i 10 en 
contra (grups de CiU i de la CUP). Tractant-se d’una esmena a la totalitat, no s’ha procedit a la 
votació del dictamen inicial. 
 
Ha explicat l’esmena (completa i amb el caràcter material d’acord totalment articulat) la 
regidora d’Hisenda Maria Batet. Es posa en relleu que durant la seva intervenció el portaveu de 
CiU Pere Regull s’ha interessat per si la regidora estava explicant el pressupost o bé l’esmena, i 
ha fet referència a possibles irregularitats de tramitació. L’alcalde ha explicat que ha existit un 
diàleg entre els grups municipals i unes propostes de modificació, i ha ordenat a Pere Regull que 
s’abstingués d’interrompre la intervenció de Maria Batet i que esperés el seu torn per a fer ús de 
la paraula. 
 
Maria Batet destaca la importància del pressupost, ja que es tracta d’una eina imprescindible per 
a tirar endavant les prioritats i els eixos d’actuació que s’han marcat. El pressupost deixa 
entreveure en gran part, i en forma de xifres, les prioritats de l’actuació municipal per al 2008. 
Batet subratlla que es tracta d’un pressupost de diàleg, ja que des del primer esborrany lliurat als 
grups a l’octubre s’han mantingut converses, i s’ha pogut arribar a importants acords. 
 
El pressupost de l’entitat estrictament  supera els 49 milions d’euros, i el consolidat que inclou 
els organismes i les empreses municipals és superior als 58 milions d’euros, amb un increment 
aproximat del 20% respecte del de 2007. 
 
Maria Batet fa un repàs de la procedència dels ingressos, i afirma que el seu creixement no 
respon a un increment de la pressió fiscal, sinó al creixement dels padrons fiscals i de l’activitat 
econòmica. Quant a la despesa, el 29% es destina a personal (en gran mesura empleats que 
presten serveis directes d’atenció a les persones), el 9% a subvencions a entitats, el 5% a 
despeses financeres i el 30% a inversions. 
 
El pressupost, explica Maria Batet, dibuixa tres línies estratègiques o eixos d’actuació: 
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1) Serveis a les persones, tractant-se d’un pressupost de caràcter social accentuat. Posant 
exemples, s’incrementen àmpliament les despeses educatives (nou personal per a les llars 
municipals d’infants, dotacions per garantir l’accés gratuït als llibres de text, etc.), les 
relacionades amb els Serveis Socials (atenció a la gent gran, que ja és força alta a Vilafranca en 
comparació amb altres poblacions, compliment de la Llei sobre els ajuts a persones dependents, 
projecte de nova residència per a la gent gran en l’espai que fins ara ocupava l’Estació 
Enològica al carrer d’Amàlia Soler, etc.). També es portaran a terme inversions importants en 
esports (ampliació del complex aquàtic), nova caserna de la Policia Local, dotacions per a 
seguretat ciutadana, espai per a joves (rehabilitació de la nau “Cal Berger”), promoció de 
l’habitatge protegit, borses d’habitatge, ajuts per a la instal·lació d’ascensors, etc. 
 
2) Desenvolupament sostenible i mobilitat  (cura de l’entorn, residus, mobilitat, etc.). La 
despesa corrent en medi ambient s’incrementa un 65%, i es preveuen actuacions com la millora 
de la xarxa de camins i de les rieres, el pla especial de la muntanya de Sant Pau, el foment de 
l’ús comercial de productes que no siguin bosses de plàstic, la millora del bus escolar amb 
gratuïtat durant els horaris escolars, la potenciació de l’ús de la bicicleta, etc. 
 
3) Manteniment de les vies públiques i de l’entorn urbà. Es preveuen recursos per al 
manteniment preventiu de l’asfaltat, jocs infantils en espais públics, millores diverses en el 
centre vila, etc. 
 
Creix per tant la despesa corrent i de forma molt important la inversió, i es preveu incentivar la 
participació ciutadana en molts projectes (muntanya de Sant Pau, agenda urbanística, pla de 
mobilitat, etc.), i avançar en les iniciatives dels pressupostos participatius. 
 
Maria Batet comenta que la inversió creix de forma molt rellevant fins a conformar gairebé el 
30% del pressupost: llei de barris (Espirall), aparcaments, infraestructures de de la via pública, 
enllumenat, auditori, caserna, complex aquàtic, habitatge, millores en el centre de la vila, etc. 
De 2003 fins ara el pressupost s’ha doblat, però les inversions s’han multiplicat per cinc, la qual 
cosa demostra la voluntat de millorar les dotacions i els equipaments. 
 
Finalitzada aquesta intervenció, torna a fer ús de la paraula el portaveu de CiU Pere Regull, qui 
fa referència a una qüestió prèvia o esmena que CiU ha presentat uns instants abans de  l’inici 
del ple, demanant que l’assumpte quedi sobre la taula i se sotmeti a un proper ple, per 
deficiències de tramitació que l’escrit presentat detalla. 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que s’ha partit de la proposta de pressupost inicial, la qual 
després ha estat millorada com a conseqüència d’acords assolits amb diferents grups municipals. 
 
A instàncies de Pere Regull, i amb el permís de l’alcalde, intervé per donar el seu parer legal el 
secretari de l’Ajuntament Francesc Giralt. 
 
La postura del secretari és que CiU ha presentat per escrit una proposta (no esmena, 
tècnicament) d’ajornament de la votació, la qual s’ha de votar, i legalment l’ajornament s’hauria 
de produir si la proposta fos aprovada per majoria simple. Quant al procediment, i sense entrar 
en aspectes d’oportunitat política com ara si l’esmena s’ha lliurat amb una antelació suficient 
des del punt de vista material, Giralt opina que no s’ha vulnerat la legalitat. Existia una proposta 
inicial de l’alcaldia que ja es va sotmetre com correspon a la Comissió Informativa competent. 
La documentació corresponent al pressupost, tal com s’havia plantejat inicialment, es va lliurar 
als grups respectant el termini de 7 dies que estableix el ROM, i es va celebrar una sessió 
d’audiència pública. Ara s’ha presentat un nou text complet de proposta d’acord que segons 
l’article 18  del ROM s’ha de qualificar (al marge del títol que porti formalment) d’esmena a la 
totalitat de modificació del dictamen. Tots els grups municipals (i també segons l’article 104.1 
de la Llei municipal i l’article 97.5 del ROF qualsevol regidor o regidora) estan facultats per a 
presentar esmenes. Per tant, s’ha formulat per escrit una esmena subscrita per una persona 
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legitimada com és la regidora d’Hisenda, i aquesta esmena s’ha de debatre i de votar abans del 
dictamen inicial segons la llei, sense que d’acord amb el dret sigui exigible la celebració d’una 
nova Comissió Informativa. Tractant-se d’una esmena a la totalitat, la seva eventual aprovació 
en el decurs del ple faria que no s’hagués de votar ja el dictamen inicial. 
 
Tot seguit es dóna lectura a la qüestió prèvia sobre els pressupostos que ha presentat CiU, amb 
el redactat següent: 
 
 
 
“”//Atès que la discussió i aprovació dels pressupostos municipals mereix una especial 
consideració en el Reglament Orgànic Municipal, concretament l’article 12, remarcant-se que 
han d’estar a disposició dels grups municipals SET dies hàbils abans del ple. 
 
Atès que la modificació substancial que es pretén fer del dictamen no va ser lliurada a aquest 
grup fins el dia d’ahir, desconeixent a data d’avui la justificació de les esmentades 
modificacions i increments. 
 
Atès que la modificació que ha sofert el dictamen no es tracta només d’una simple variació de 
diners entre partides, sinó també de la creació de noves partides comportant un augment de 
2.224.167 .-€. 
 
Atès que s’està vulnerant el que estableix l’article 84,3 del mateix ROM atès que no s’ha portat 
a terme la sessió d’audiència d’informació municipal sobre els pressupostos que van al ple ja 
que en l’audiència feta el passat 22 d’octubre no es va explicitar aquest increment de partides 
que suposen els 2.224.167.-€ de diferència. 
 
Atès que, sorprenentment, no s’ha celebrat prèviament a la celebració d’aquest ple, la sessió que 
s’acostuma fer amb representants de les Associacions de Veïns informant dels assumptes que es 
porten al Ple. 
 
Atès que es vulnera clarament l’esperit del ROM en quan a afavorir la participació ciutadana, 
esperit que es plasma en l’article 92 quan estableix “L’Ajuntament ha de garantir especialment 
la plena participació ciutadana en el procés d’estudi, anàlisi i reflexió previ a l’aprovació pel Ple 
dels pressupostos municipals anuals.” 
 
Atès que l’article 21 del ROM estableix la possibilitat de deixar sobre la taula els assumptes per tal 
que siguin tractats en el següent ple. 
 
En base a la defensa dels drets de tots els Grups Municipals a conèixer en el termini que fixa el 
ROM el contingut real dels pressupostos i en base al respecte als drets de participació ciutadana 
establerts en el mateix Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal de CiU demana a 
aquest Ple que acordi deixar sobre la taula el punt relatiu als Pressupostos Municipals per a 2008 
per tal que es portin a terme en el proper ple, prèvia comissió Informativa i Audiència Pública 
sobre els mateixos//””. 
 
 
 
Pere Regull (CiU) defensa la qüestió prèvia, recordant que els assumptes es posen a la 
consideració de la Comissió Informativa, la qual decideix si l’assumpte se sotmet o no al ple. En 
matèria de pressupostos (com en el cas d’Ordenances i planejament urbanístic) la llei i el ROM 
són curosos, i exigeixen que la documentació es lliuri amb 7 dies d’antelació, que se celebri una 
sessió d’audiència, etc. CiU, com els altres gups, va rebre la proposta final ahir mateix, sense 
temps per estudiar-la, i no es tracta d’una simple modificació puntual, perquè es creen noves 
partides i el pressupost s’incrementa en uns 2,2 milions d’euros. A més, s’intenta crear partides 
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sense que s’hagi explicat la seva destinació concreta (millores en el centre vila que no se sap en 
què consisteixen, nous aparcaments sense conèixer el nombre de places ni les característiques, 
etc.). A més, Regull opina que cal respectar la participació ciutadana, i la sessió d’audiència del 
mes d’octubre es referia a un pressupost que després s’ha modificat sensiblement. Tampoc no 
s’ha celebrat l’habitual sessió amb les associacions de veïns, i els drets de l’oposició no han 
estat respectats.  Regull demana a tots els grups que acceptin ajornar el debat i la votació, 
celebrant una nova Comissió Informativa prèvia i una nova sessió d’audiència pública. 
 
Després d’una nova intervenció del secretari reiterant que la petició d’ajornament s’ha de votar, 
però que a parer seu ( i també de l’Interventor general, segons ambdós han comentat 
prèviament) el procediment seguit s’ajusta des del  punt de vista formal a la Llei i al Reglament 
orgànic, l’alcalde manifesta que la llei es compleix com es fa sempre, tal com ha quedat clar 
després de la intervenció del secretari municipal. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que s’han seguit els procediments adients, tal com 
justificadament ha defensat el secretari. Villaroya manifesta que ell és lletrat però que participa 
en el ple com a regidor, i que qui ha de valorar els aspectes de forma són els tècnics municipals, 
els quals no han formulat cap objecció. Hi ha hagut converses legítimes entre grups que han 
donat lloc a acords, i el que cal és entrar en el fons del pressupost. És lògic i habitual que 
converses de darrera hora donin lloc a canvis. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a les paraules de Bernat Villarroya. No consta que s’hagi comès 
cap il·legalitat, i en el pressupost ERC ha intentat que el govern acceptés una part de les seves 
propostes i compromisos electorals, tenint en compte la representativitat que té. Recorda que la 
proposta o qüestió prèvia de CiU també s’ha lliurat pocs moments abans de començar el ple, i 
considera que el que pertoca és debatre el fons del pressupost. 
 
Josep Ramon (PP) també recorda que de modificacions de darrera hora n’hi ha hagut sempre, 
sense que el procediment hagi estat objecte de polèmica. Sobre la convocatòria d’una nova 
Comissió Informativa, manifesta que a ell el va telefonar la regidora Maria Batet (i pensa que 
als altres grups també) per a comentar que el pressupost ja s’havia presentat a una Comissió, i 
que potser no caldria convocar-ne una altra, sense que consti que ningú formulés objeccions en 
contra. Per tant, la discussió dels aspectes de fons ha de continuar. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que, malgrat que la CUP no n’és partidària, és cert que molt 
sovint es produeixen modificacions de darrera hora. La CUP no vol entrar en l’assumpte de la 
legalitat, ja que pensa que s’haurà estudiat el tema i segurament s’haurà arribat a la conclusió 
que el procediment no és il·legal. De tota manera, és dubtós que estiguem en presència d’una 
esmena a la totalitat, i ell pensa que no és manera adient d’actuar lliurar la proposta final el dia 
abans del ple. Hi hagués consens o no, la CUP hagués volgut conèixer les propostes dels 
diferents grups, i crear un marc de diàleg participatiu. L’audiència pública es va celebrar, però 
sobre la base d’un projecte de l’equip de govern que llavors no havia estat pactat amb ningú. El 
PSC inicialment volia enllestir el pressupost en pocs dies, però les coses s’han de fer d’una altra 
manera, amb diàleg clar i participació ciutadana. Caldria crear un òrgan de debat, en el qual 
també hi poguessin ser presents les entitats ciutadanes. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) destaca que la feina es va iniciar fa mesos, s’ha parlat amb 
els grups, s’ha celebrat la sessió d’audiència pública i el pressupost es va sotmetre fa setmanes a 
la Comissió Informativa. Presentar una esmena al ple es pot fer perfectament, fins i tot in voce, i 
cal tenir present que la modificació no depassa del 4% del pressupost. CiU al·lega qüestions de 
forma, però recorda que a Madrid va esmenar els pressupostos de l’Estat a darrera hora, i també 
que la proposta que formula ara a l’Ajuntament l’ha presentada cinc minuts abans de l’inici del 
ple. 
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Pere Regull (CiU) afirma que en votar-se el pressupost els grups s’adhereixen a allò que gastarà 
el govern durant l’any vinent. Cal conèixer per tant el contingut concret de les partides, i en què 
es gastaran els diners. Es tracta de modificacions importants que no s’han justificat i que són 
ambigües (pla local sobre canvi climàtic, millores al centre de la vila, etc.). No sabem per tant 
exactament la destinació del pressupost, i en aquestes condicions no es pot votar. 
 
Sotmesa a votació la petició de CiU de deixar sobre la taula el punt de l’ordre del dia relatiu al 
pressupost, és rebutjada amb 10 vots a favor (CiU i CUP) i 11 en contra (grups Socialista, del 
PP, d’ERC i d’ICV-EUiA). 
 
Entrant en el fons del pressupost (esmena al dictamen presentada per la regidora d’Hisenda), 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA), afirma que quan es va presentar la proposta inicial ICV-EUiA ja 
va explicar en roda de premsa quins eren els seus objectius, els quals s’haurien d’anar complint 
al llarg del mandat. Villarroya fa referència a certes demandes del seu grup (i d’altres grups) que 
el pressupost modificat a través de l’esmena recull, en el benentès que altres s’haurien de 
preveure per a exercicis futurs, i tenint en compte que certes inversions en marxa i necessàries 
(com l’auditori i la caserna de la Policia) condicionen el marge de maniobra pressupostari. 
Destaquen per exemple la redacció del projecte de nova residència per a la gent gran al solar 
que fins ara ocupa l’Estació Enològica (emplaçament adient), més treballadors socials i 
familiars per a les persones necessitades i la gent gran, pla de residus, instal·lació d’un punt verd 
de recollida i reciclatge d’objectes com mobles, llibres i petits electrodomèstics, pla contra el 
canvi climàtic (és una auditoria ambiental estratègica i un pla d’acció ambiental, en part amb 
subvenció de la Diputació), accentuar encara més l’adaptació de l’enllumenat públic a la llei de 
protecció contra la contaminació lluminosa, pla de rehabilitació del carrer Sant Pere i el seu 
entorn, pla especial de la muntanya de Sant Pau i Sant Jaume amb participació ciutadana, nous 
aparcaments i “bicing”. En definitiva, ICV-EUiA volia millorar el pressupost tenint en compte 
que només disposa d’1 dels 21 regidors amb millors serveis, més tarannà social, ecologia i 
civisme, i s’han aconseguit força coses, i això justifica el vot favorable. Lògicament, caldrà 
vetllar pel compliment dels objectius pactats, fer-ne un balanç acurat i proposar l’any vinent 
noves iniciatives. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca que ERC (l’assemblea) va fer una reflexió sobre la situació 
d’aquesta formació política a Vilafranca després dels resultats electorals. ERC disposa ara 
mateix d’un sol regidor i no pot governar, però sí intentar implementar algunes de les seves 
propostes electorals. S’ha parlat amb el govern i s’han fet propostes, una part de les quals han 
estat recollides en l’esmena, per la qual cosa votarà a favor. Hi ha moltes novetats impulsades 
per ERC, en solitari o conjuntament amb altres grups. 
 
ERC pretenia que el pressupost apostés per l’assistència a les persones, la qual cosa s’ha 
aconseguit finalment notablement. Quant a les inversions, lògicament s’havien de prioritzar, i 
s’ha aconseguit donar prioritat a cinc assumptes: 
 
1) Urbanització urgent de Cal Salines (voreres i vials, per estudiar més tard com es pot adquirir 
la zona verda i conservar el refugi si existeix). 
 
2) Nou aparcament de l’Espirall, preveient la possibilitat de tirar endavant la segona fase del 
nou aparcament. 
 
3) Alineació correcte de façanes. Cal discutir els assumptes més urgents i garantir la seguretat 
dels vianants. Es necessitaran expropiacions de llarga tramitació, però mentrestant caldrà 
establir passos segurs per als vianants. 
  
4) Pla de xoc de manteniment i millora del centre de Vilafranca (caldrà escoltar a tothom, però 
s’han de rehabilitar certs elements de qualitat com fonts, enllumenat i elements ornamentals). 
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5) Gratuïtat dels llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van a escola a 
Vilafranca, sigui pública o no, des del curs 2008-2009 (ajudes de caràcter universal a famílies i 
reutilització del fons bibliogràfic), treballant amb els equips directius i les AMPA’s. Hem de ser 
dels primers municipis en aconseguir aquest objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats en el 
terreny educatiu. 
 
Quelart acaba dient que encara que ERC no governi, ha de treballar per Vilafranca, i s’ha 
aconseguit pactar finalment un pressupost raonable i que dóna resposta a algunes de les 
propostes del seu grup. 
 
Josep Ramon (PP) destaca les converses que el seu grup ha celebrat amb el govern per acordar 
determinades millores (acabament de l’auditori, encara que el seu cost final serà malauradament 
massa elevat, apostar a fons pel projecte del museu, aplicació correcta de la Llei de barris a 
l’Espirall, més mitjans materials i humans per a la Policia Local i desplegament de la policia 
comunitària, millora del bus urbà fomentant el seu ús i fent-lo gratuït per als escolars, 
desplegament efectiu de la Llei sobre dependència, instal·lació d’ascensors i supressió de 
barreres arquitectòniques, aparcament complet de l’Espirall, millora de la via pública, 
reutilització de llibres escolars, reutilització també amb finalitat social del solar que fins ara 
ocupa l’Estació Enològica, biblioteca o sala de lectura, etc.). Els canvis acordats són raonables 
dins del marc existent, i per això el PP votarà a favor. 
 
Otger Amatller (CUP) opina que el discurs de Maria Batet és un tòpic, perquè cada any es 
defensa des del govern que es millorarà l’atenció a les persones, la via pública i el medi 
ambient, però el balanç global dels darrers anys esdevé força decebedor. S’anuncien objectius 
que després no es compleixen. 
 
Els grups que donen suport al pressupost s’atribueixen els mèrits de certes millores, algunes de 
les quals són positives, però altres discutibles (caldria un debat sobre l’ús del solar de l’Estació 
Enològica, la gratuïtat dels llibres escolars és positiva, però s’hauria de valorar si també han de 
ser gratuïts els llibres per als fills de les persones benestants, etc.). 
 
Amatller observa que el PSC no ha renunciat a cap de les seves propostes en matèria de 
pressupost, i en canvi ha incorporat peticions d’ICV-EUiA, ERC i PP. Bona part del major cost 
es finança amb la venda de terrenys de propietat municipal, quan no anem sobrats de terrenys 
per a fer front a les necessitats de serveis. També s’aprecia que la segona fase de l’aparcament 
de l’Espirall es finançarà amb vendes de places d’aparcament de la primera fase, quan s’havia 
dit que aquests diners de la primera fase capitalitzarien la societat municipal SOVIPAR per tal 
que aquesta pogués construir altres aparcaments diferents. 
 
És positiu complir la Llei de dependència, però també reforçar els Serveis Socials en general, 
perquè malgrat que es va aprovar un pla de xoc s’observen notables retards en l’atenció a les 
persones que acudeixen als Serveis Socials. En matèria d’educació queda molt per fer, i la 
joventut fa anys que incomprensiblement no disposa d’un equipament específic. També és crític 
Otger Amatller amb la instal·lació d’ascensors, perquè si bé és positiva ara mateix existeixen 
problemes greus dels quals l’Ajuntament se’n desentén. També espera que l’increment anunciat 
d’un 65% en matèria de medi ambient es noti, perquè fins ara s’ha fet molt poc en favor del 
medi ambient. 
 
Otger Amatller critica el poc que s’ha fet també fins ara en projectes participatius, i dubta del fet 
que l’any vinent es vulguin elaborar uns pressupostos municipals realment participatius. 
 
La CUP va fer propostes de millora que no s’han tingut en compte, i votarà en contra del 
pressupost. No s’ha volgut fer un pressupost participatiu, la sessió d’audiència no va comptar 
amb la presència dels grups municipals, la gestió fins ara no ha estat bona i possiblement moltes 
de les promeses que ara es realitzen quedaran en un no-res. Caldria debatre el pressupost entre 
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els grups i amb les entitats, i no es pot presentar un increment de 2,2 milions d’euros sense 
conèixer la seva destinació concreta. 
 
Aureli Ruiz (CiU) diu que en teoria el debat era sobre l’esmena, però que s’està parlant també 
de qüestions no esmenades. Li sorprèn que els grups minoritaris que donen suport al pressupost 
parlin de que faran, promouran, etc., quan qui tindrà la responsabilitat de fer-ho és l’equip de 
govern, i estar per veure que aquest compleixi els compromisos adquirits. Ara s’aprova un 
increment de 2,2 milions sobre la proposta inicial, sense justificacions concretes com per 
exemple en el cas de les millores indeterminades al centre. Es tracta d’un pressupost continuista 
que no engresca, perquè no s’adverteix cap novetat ni reestructuració a l’inici del mandat. 
Caldria haver-se plantejat si existien partides innecessàries o que s’havien de reajustar. 
 
Ruiz defensa que a la vista de la proposta no es coneixen les prioritats del govern, i un es 
pregunta atès que la proposta inicial s’ha incrementat en 2,2 milions si es tenien els diners i no 
es volien gastar o si no es tenien i d’on surten ara. Gran part de l’increment i de les inversions 
en general obeeix a la venda de patrimoni, la qual cosa pot ser pa per avui i fam per demà, i es 
pregunta si encara queda patrimoni sobrant per a vendre. Caldria cercar altres fonts de 
finançament de les inversions (pot arribar un dia en què sense patrimoni i subvencions no es 
pugui fer res), i trencar la dinàmica al creixement sense control de la despesa corrent. 
 
Aureli Ruiz comenta que hi ha assumptes de gestió que s’haurien de millorar, i que el 
pressupost no aborda: desplegament de la policia comunitària, escurçar els exagerats terminis 
per a resoldre les peticions de llicències d’obres, hores extres del personal, etc. 
 
CiU també ha plantejat peticions concretes al govern, com la nova llar d’infants de les Clotes 
que el govern acceptava però que no es veu reflectida en el pressupost, aparcament de l’Espirall 
executat en la seva totalitat i no en fases, etc.. També es troba a faltar qualsevol previsió 
pressupostària per a la urbanització de l’eix del ferrocarril, de forma que tindrem llosa però no 
sabem quan estarà urbanitzada. Pel que fa a la residència d’avis del carrer Amàlia Soler (actual 
Estació Enològica) no s’ha portat a terme el necessari debat, i no consta que s’hagi parlat amb 
l’associació de veïns. 
 
Maria Batet (ponent de l’esmena i grup Socialista) manifesta que el govern municipal ja va 
expressar els grans eixos de la seva actuació, els quals ella mateixa ha reiterat en la seva 
intervenció anterior, i el que s’ha fet és encaixar en aquests eixos algunes de les demandes dels 
grups d’ICV-EUiA, ERC i PP. Per tant, existeix coherència i les prioritats són clares. 
 
Quant al finançament d’inversions amb venda de patrimoni, no es tracta de vendre patrimoni 
tradicional, sinó l’adquirit recentment com a conseqüència de les cessions obligatòries de sòl en 
els processos de gestió urbanística. Majoritàriament és sòl d’ús industrial que l’Ajuntament no 
necessita perquè no porta a terme activitats industrials, i per tant és lògic vendre’l per a destinar 
el seu producte a inversions en dotacions i equipaments públics en benefici del benestar de les 
persones. En un altre sentit, és positiu posar el sòl industrial en el mercat per afavorir les 
activitats productives, i retenir-lo podria ser interpretat com una pràctica de retenció 
especulativa que encariria el preu del sòl. Finalment, Maria Batet recorda que el ple i les 
comissions municipals són òrgans idonis de debat dels afers municipals, encara que també n’hi 
pugui haver d’altres de caràcter participatiu. 
 
Otger Amatller (CUP) mostra la seva preocupació de futur pel que pugui passar amb el 
pressupost si es frena l’activitat constructiva. El sòl industrial que té l’Ajuntament també es 
podria utilitzar per encabir-hi equipaments i serveis municipals, sense necessitat d’especular, i 
disposar d’espais propis podria fer viable no haver de privatitzar la gestió de determinats 
serveis. Així mateix, diu que el ple i les comissions són per a debatre assumptes immediats, però 
els debats a llarg termini es podrien celebrar en altres marcs més participatius, sobretot tenint en 
compte que una part important de la població no exerceix el dret de vot. 
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Acabat el debat, l’alcalde Marcel Esteve demana que consti en acta que s’ha parlat amb tots els 
grups municipals del pressupost i que aquest pressupost és fruit del diàleg. Cal agrair l’actitud 
dels grups que han prestat suport final i també dels que no ho han fet. El pressupost preveu la 
inversió pública més gran que s’ha fet mai a Vilafranca, té un clar accent social i garanteix la 
tranquil·litat i la qualitat de vida dels ciutadans. 
 
 
II. OPERACIÓ DE CRÈDIT FINANÇAMENT D’INVERSIONS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ NOU-CENTS 
SETANTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS (1.974.670,00 €) amb la finalitat 
d’obtenir els recursos necessaris per al finançament dels projectes d’inversió que figuren en el 
pressupost municipal de l’exercici de 2008. 

SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la Diputació de 
Barcelona el conveni regulador del programa Crèdit Local per a l’obtenció d’un préstec 
d’import 1.974.670,00 €. 

TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d’interès del 
mateix préstec, amb càrrec al programa Crèdit Local i sotmès a les condicions que imposen les 
normes reguladores. 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si 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 gestioni 
precisa autorització. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet remarca que es tracta de demanar el crèdit habitual, 
subvencionat per la Diputació, per al finançament de certes inversions previstes en el pressupost 
que s’ha aprovat en aquesta mateixa sessió plenària. Es compleixen plenament per l’Ajuntament 
els objectius d’estabilitat pressupostària establerts per llei.  
III. MOCIÓ  ATEMPTAT CONTRA SEU D’ESQUERRA 
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ERC: 
 
             Atès que la nit del 28 al 29 de novembre uns desconeguts van col·locar un artefacte 
explosiu contra la seu d'Esquerra, al carrer de l'Erudit Orellana de València, que va esclatar i va 
provocar danys de diversa consideració. L'artefacte va trencar el vidre del pati i l'onada expansiva 
va fer malbé els cotxes que hi havia aparcats a la vora. La presència de metralla indica que la 
intenció dels autors era fer tant mal com fos possible, i el fet que el vagin fer esclatar sense avisar 
podria haver provocat desgràcies personals.  

El president d'Esquerra-PV i diputat al Congrés, Agustí Cerdà, va condemnar 
enèrgicament aquest atemptat i va declarar que "l'extrema dreta blavera continua emprant 
l'únic llenguatge que coneix: el de la violència i el terrorisme". Cerdà va comentar que "estem 
farts de tants atacs, de tantes agressions i de tanta violència contra els qui defensem unes 
determinades idees. Des de la transició que rebem colps per part d'aquells que no volen que 
tinguem un país normal, un País Valencià orgullós de les seues arrels catalanes", però va 
advertir tot seguit que "atacs com aquest no ens aturaran, al contrari: ens fan més forts per 
seguir treballant pel nostre país i pels seus ciutadans".  

Atès que fa escassament dos mesos, el Bloc també va patir un atemptat similar. 
Anteriorment han sigut Ca Revolta, ACPV i els Casals Jaume I, el Comité d'Ajuda al Refugiat, 
etc.  
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Per tot això, S’ACORDA: 
 L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès MANIFESTA que fa palesa la més enèrgica 
condemna per l’atemptat contra la seu d’Esquerra Republicana del País Valencià, així com 
anteriorment contra el Bloc, Ca Revolta, ACPV, els Casals Jaume I i el Comité d'Ajuda al 
Refugiat. El consitori vilafranquí lamenta que es faci ús de la violència en qualsevol cas. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) condemna l’atemptat, i lamenta els brots violents de la ultradreta. Cal un 
gest de solidaritat. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció. Tots ens hem de solidaritzar amb ERC, i 
recorda que tots els grups polítics pateixen atemptats a seus o a persones, i tots s’han de 
condemnar. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció malgrat la seva disconformitat amb algun punt de la part 
expositiva. Cal condemnar tota mena de violència. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que votarà a favor. La ultradreta campa amb tranquil·litat, és 
tolerada pels poders públics i atiada per alguns mitjans de comunicació. 
 
Josep M. Figueras (CiU) remarca que la moció ultraspassa l’àmbit local, i s’ha de mostrar la 
nostra solidaritat davant fets com aquest. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) dóna suport a la moció, i reclama solidaritat per a ERC i amb 
qualsevol altra organització que rebi atemptats semblants. 
 
 
IV. MOCIÓ SOBRE COMPRA DE VEHICLES 
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ERC i també finalment d’ICV-EUiA: 

 
Atès que un dels principals objectius de la Unió Europea és la reducció de les emissions 

d'elements contaminants a l'atmosfera (especialment CO2 i partícules en suspensió), tant per 
reduir-ne la contaminació com per combatre el canvi climàtic. 

Atès que un dels principals agents d'aquest tipus d'emissions són els vehicles de motor. 
Atès que la reducció de les emissions de CO2 i partícules en suspensió ateny al conjunt 

de la societat, des de les persones particulars, com si es tracta de col·lectius, entitats, empreses 
o institucions. 

Atès que considerem una obligació de les institucions donar exemple al conjunt de la 
ciutadania en aquells aspectes que representen un interès general, com és el cas. 
 
 Per tot això, S’ACORDA: 

 
1. A partir de la data, totes les compres de vehicles que faci aquest Ajuntament es faran 

seguint criteris de sostenibilitat ambiental. 
2. Que aquests criteris han de contemplar la prioritat de comprar vehicles elèctrics per a 

trajectes curts i de baixa velocitat i, en el cas dels vehicles que han de desenvolupar 
altes velocitats, s'usin els criteris ecològics donant prioritat a vehicles híbrids, en el cas 
d'automòbils de gasolina, o aquells dièsel que contaminin menys gràcies a l'ús de filtres 
eficaços de partícules i que puguin consumir aquell tipus de combustible menys 
contaminants (com, per exemple, el bio-oli). 

3. Que la concessió del servei de bus urbà contempli els criteris establerts en aquesta 
moció. 
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Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Quelart (ERC) mostra la seva preocupació pel medi ambient, i afirma que des de 
l’Ajuntament s’ha de col·laborar i de donar exemple. L’adquisició de vehicles ha de tenir en 
compte criteris ambientals i ecològics. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dona suport a la moció i fa palès el seu desig d’encapçalar-la. De 
vegades ja s’apliquen alguns dels criteris exposats, però cal continuar avançant en aquesta idea. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, malgrat que cal posar especial cura en la seva 
aplicació correcta per evitar disfuncions. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra favorable a l’esperit de la moció. Tot i això, cal tenir en 
compte que la procedència de l’energia dels cotxes elèctrics és nuclear, que els cotxes híbrids 
també contaminen i que el microbús l’hauria de gestionar directament l’Ajuntament i no per 
concessió. 
 
Aureli Ruiz (CiU) anuncia que recolzarà la moció, malgrat que és ambigua. Es tracta d’una 
declaració d’intencions simplement. És dubtós que s’hagin d’adquirir vehicles elèctrics i, quant 
als híbrids, el problema és que poques marques els ofereixen. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) comparteix la preocupació que expressa la moció i anuncia el 
seu suport. Ja s’hi està treballant, potenciant la bicicleta i fent que els propers microbusos que 
han d’arribar siguin més ecològics. 
 
 
 
V. MOCIÓ CONTRA EL FEIXISME 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 

Davant el brutal assassinat del jove Carlos Javier Palomino, perpetrat el passat 11 de 
novembre, a mans de Jossue E. De la H. , soldat professional tristament lloat en les darreres 
manifestacions feixistes del 18 de novembre a Madrid. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
volem, en primer lloc, expressar el nostre condol i la nostra solidaritat amb els  seus companys 
i companyes, familiars i amics i amigues.  

Aquest jove antifeixista és una víctima més de la intolerància, com en el seu dia ho 
foren en Guillem Agulló del País Valencià, en Roger -un jove del barri de Gràcia de Barcelona-
, per continuar amb fa dos anys, a la Patum de Berga, en Josep Maria Isanta, ara 
malauradament, li ha tocat al jove madrileny  Carlos, tots ells amb punt en comú, lluitadors 
entusiastes per una societat més justa i igualitària. 

Rebutgem, amb la nostra més ferma energia, aquests assassins neonazis, sense oblidar-
nos que aquestes actuacions són la mostra més palpable de que  el feixisme més subtil i perillós 
pot arrelar dins de la nostra societat. Cal aturar l'ofensiva feixista, no podem permetre més 
agressions ni més assassinats. 

Creiem que aquest és un fet al que no podem restar importància i que ens ha de fer 
reflexionar, com a societat, sobre l’arrel del problema que suposa la proliferació de partits 
d’ideologia feixista i racista. Amb accions concretes recents i conegudes a casa nostre com les 
del Vallès, Penedès i altres. 

Resulta absolutament intolerable que es produeixin fets tant brutals, únicament pel fet 
que aquests joves siguin militants d’organitzacions d’esquerres o pel seu simple color de pell, 
cosa que no és la primera vegada que passa. Aquestes agressions, no poden quedar impunes, 
doncs si així fos, ajudarien a cohesionar i enfortir aquestes bandes de neonazis i a augmentar el 
seu gran d’atreviment i violència. 
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Per tot això: 
4. Expressem la nostra solidaritat als familiars d’en Carlos Javier Palomino en aquests 

moments de patiment. 
5. Demanem la retirada de tota la simbologia feixista que trenta anys després segueix 

col·locada en diversos espais de pública concurrència de tot l’estat, en compliment de 
la llei de memòria històrica. 

6. Demanem que la justícia actuï amb la màxima celeritat i diligència en aquest i en tots 
els casos similars. 

7. Fem una crida a la ciutadania de Vilafranca per  tal que expressi el seu rebuig a 
aquests fets, doncs només la lluita compromesa i pública de les institucions, els partits 
polítics, sindicats i de la societat civil en general, podran aturar el feixisme. 

 
L’anterior moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) reclama el rebuig a les agressions feixistes. Parlem d’una mort, i no és la 
primera vegada que succeeix un fet semblant. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció. Es tracta de fets greus que ja han 
succeït altres vegades, i cal perseguir aquestes pràctiques. 
 
Josep Quelart (ERC) dona ple suport a la moció. 
 
Josep Ramon (PP) expressa la seva solidaritat. Cal condemnar totes les accions violentes; no 
només les feixistes, sinó també les vinculades a grups d’esquerres o independentistes. 
 
Josep M. Figueras (CiU) matisa que la mort no és comparable amb la destrucció de mobiliari 
urbà, encara que és cert que s’han de rebutjar totes les accions violentes. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) condemna tota mena d’agressió contra qualsevol activitat 
democràtica. No es pot imposar mai una voluntat per la força. 
 
 
VI. MOCIÓ POBLE KURD 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atesa la iniciativa de la Campanya Catalana en Solidaritat amb el Poble Kurd i el seu 
manifest que és el que segueix, 
 
MANIFEST de la CAMPANYA CATALANA DE SOLIDARITAT AMB EL POBLE KURD 

Durant anys el poble kurd, la nació sense estat més gran del món, ha estat silenciat per 
la comunitat internacional. Els seus repetits intents d'aconseguir diferents graus de 
reconeixement dels drets civils, culturals, socials i col·lectius que, com a poble, li pertanyen, 
han estat reprimits pels estats que ocupen el seu territori (Turquia, Síria, Iraqi Iran) i ignorat 
per la comunitat internacional.  

Davant la decisió presa pel Parlament de la República de Turquia, país membre de 
l'OTAN i en negociacions d'accés a la Unió Europea, de llençar una operació militar al 
Kurdistan del Sud (Nord de l'Iraq), amb l'objectiu de perseguir la resistència kurda del Partit 
dels Treballadors del Kurdistan (PKK), les entitats catalanes sotasignants: 
- Manifestem el nostre rebuig a l'operació anunciada contra la resistència 
kurda que vol fer l'exèrcit turc, que només contribuirà a agreujar la situació de repressió, 
pobresa i exclusió que pateix el poble kurd i que té com a objectiu minar, coartar i arrabassar 
l'escassa autonomia política d'aquest poble, tant pel que fa al Govern Autònom del Kurdistan a 
l'Iraq, com pel que fa als ajuntaments i diputats kurds a Turquia 
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- Denunciem la perpetuació de la situació de setge i repressió que el poble 
kurd ha patit les darreres dècades i continua patint fins a dia d'avui, i que ha comportat tota 
mena de violacions dels drets humans individuals i col·lectius. Especialment a les províncies 
kurdes sota administració de Turquia, on la persecució, empresonament i execució dels 
activistes kurds, així com la tortura, la crema i evacuació de poblats i l'estat d'excepció militar 
contra el poble kurd han estat la única resposta de l'Estat a les demandes de pau i llibertat de 
la població kurda. 
- Entenem que la manera de resoldre el conflicte que pateix el poble kurd 
passa per una solució política i democràtica que respecti el dret d'aquest poble a 
autodeterminar-se. L'Estat turc ha de respectar els drets nacionals, culturals i lingüístics dels 
kurds, que actualment continuen vulnerats 
-  Demanem el reconeixement oficial dels actors socials, organitzacions i 
grups polítics kurds com a interlocutors legítims, en el marc dels estats de la regió i en el marc 
internacional, de les aspiracions del poble kurd. 
                              - Critiquem el paper que ha tingut la Unió Europea en aquest conflicte, ja 
que manté unes relacions preferencials amb Turquia que no posen en qüestió la negació de 
drets que pateix la població kurda, i demanem que prengui una posició clara i forta a favor 
d'una solució política del conflicte i contra les vies militars i genocides del govern turc.. 
                             - I finalment, cridem a la societat civil catalana i d'arreu a mobilitzar-se, i 
demostrar la nostra solidaritat, en defensa dels drets humans, individuals i col·lectius, del poble 
kurd i a favor d'una solució dialogada al conflicte, en contra de la guerra i de la repressió que 
promou Turquia. 
 
 Per aquestes raons i a petició de la Campanya Catalana de Solidaritat amb el Poble 
Kurd, S’ACORDA: 
• Que l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès s'adhereixi al Manifest promogut per la 
Campanya Catalana de Solidaritat amb el Poble Kurd i aporti una quantitat simbòlica de 
diners al compte corrent d'aquesta campanya, per tal d'expressar la solidaritat amb el poble 
kurd front aquest atac i promoure una resposta de la societat civil basada en la pau i el diàleg. 
• Que l'Ajuntament adreci una carta signada al Ministre d'Afers Exteriors del Govern 
Espanyol, Sr. Angel Moratinos, a l'Ambaixada de Turquia a l'Estat Espanyol i al President de 
la República de Turquia, Sr. Abdullah Gül, mostrant el rebuig a la intervenció militar i 
demanant una solució política al conflicte que reconegui els drets polítics, culturals i civils de 
la població kurda. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la moció Xavier Navarro, qui fa referència a què la iniciativa parteix de la Campanya 
Catalana de Solidaritat amb el Poble Kurd. La moció és important, perquè és una qüestió de 
solidaritat amb els pobles que lluiten pels seus drets. 
 
En nom dels grups d’ICV-EUiA, ERC, CiU i Socialista, intervenen Bernat Villarroya, Josep 
Quelart, Pere Regull i Josep Colomé respectivament, per tal de donar suport a la moció, 
refermant que es tracta d’una qüestió de solidaritat, i dient que s’han de rebutjar les solucions 
armades. 
 
 
VII. MOCIÓ POLICIA COMUNITÀRIA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del PP, amb el redactat final següent: 
 

ATÈS  que en el Ple celebrat  el  22 de juliol   del 2.003   es va aprovar una  Moció 
presentada pel Grup Municipal de Partit Popular,  per la qual s'acordava  que la Policia Local  
es desplegués  de forma que pogués prestar  el  servei de policia de proximitat (o guàrdia de 
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barri ), i  que el Govern Municipal proposés en un proper Ple la constitució del Consell de 
Participació Ciutadana sobre Policia de Proximitat . 
 ATÈS que en el Ple  celebrat el 22 de setembre del 2.003 es va acordar  la creació, 
d’acord  amb l’article  62 de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, de l'òrgan de 
participació sectorial  del Consell Municipal sobre Policia de Proximitat,  conegut ara com de 
Policia Comunitària, així com el Reglament que regulava el seu funcionament. 
 ATÈS que en els pressupostos dels anys 2004, 2005, 2006, i 2007 , i en les seves 
modificacions, s’han incrementat  els mitjans de la Policia Local.  Quant a mitjans materials, 
l’última inversió projectada és la construcció d’una nova caserna, amb una despesa de  quasi 3 
milions d’euros.  En relació als mitjans personals, s’ha incrementat de forma considerable la 
plantilla, que actualment és de  72 persones. Encara que hi ha un importat retard en cobrir les 
places  i no presten servei tots els agents, perquè alguns estan cursant estudis a l'Escola de 
Policia de la Generalitat de Catalunya.   
 ATÈS que en l'última Memòria presentada en relació a la Policia 
Comunitària s’ afirma que es disposa de sis agents destinats a aquest servei   i que com a 
màxim  podrien cobrir  128 dies a l'any  els cinc sectors en què està dividida la nostra Vila. 
Però,  que  una vegada es  resten les baixes per malaltia o per assistència a judici o per cobrir 
la resta de serveis de la Policia Local, solament  es presta el servei de Policia Comunitària  o 
Guàrdia de Barri   50 dies sencers a l’any  en cada sector (Així, en el barri del Centre es diu 
que es va prestar el servei de Guàrdia de Barri  52 matins i 82 tardes,  en el barri de l’Espirall  
60 matins i 44 tardes,  en el barri de la Barceloneta  48 matins i 53 tardes,  en el barri de la 
Girada  48 matins i 53 tardes, en el barri de les Clotes 44 matins i 57 tardes,  en el barri del 
Moli d’en Rovira  48 matins i 53 tardes , en el barri del Poble Nou  54 matins i 40 tardes , i en 
el barri de Sant Julia 44 matins i 57 tardes. ) .  

ATÈS que la ràtio de 50 dies sencers en relació al total de 365 dies de l’any  no suposa  
un desplegament efectiu del servei de Policia Comunitària  ( o Guàrdia de Barri ) ,  i passa 
totalment desapercebut per als ciutadans de la nostra Vila, incidint en la  seva eficàcia 
preventiva de les conductes incíviques.     

ATÈS que per evitar  actes de vandalisme, conductes contràries al civisme, i per 
aconseguir que es compleixin les ordenances, un millor control dels serveis municipals en la via 
pública ( els concessionaris de neteja de carrers i de parcs i jardins, estat de senyals de trànsit, 
semàfors, senyalització, etc.) i que s’incrementi la seguretat ciutadana és necessari el 
desplegament de la policia de comunitària  ( o guàrdia de barri ) , d'agents que patrullin a peu 
en els diferents barris de  la nostra Vila.  
 

S’acorda: 
-  Instar l’Equip de Govern Municipal  a què  : 
a )  Adopti les mesures adients  perquè  la  Policia Comunitària ( o Guàrdia de Barri )  

es desplegui de forma efectiva durant tot l’any , és a dir,  que cada dia i en els diferents sectors 
de la nostra vila, com a mínim un agent patrulli a peu pels matins i tardes.  

b)Elabori un calendari de posada en marxa d’aquest desplegament 
 efectiu del servei de Policia Comunitària   ( o Guàrdia de Barri ) . 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponents aquestes 
darreres al grup de la CUP. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que ben aviat hi haurà un nombre suficient d’agents de la Policia 
Local, i que cal desplegar de debò la policia comunitària. Vol conèixer el parer al respecte del 
govern i dels grups municipals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció, encara que caldrà fer un debat 
sobre els aspectes concrets en el marc adient. 
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Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció. La Policia no ha només de reprimir, sinó també fer 
accions preventives a nivell de barri. Cal estar en contacte amb la gent, i garantir la cobertura de 
tots els dies i sectors de Vilafranca. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma ignorar si el nombre de policies locals és suficient, i cal entendre 
que els Mossos d’Esquadra també havien de col·laborar. Creu que si els divendres a la nit hi ha 
d’haver 25 policies a la plaça Milà i Fontanals anirem malament, i s’hauran de pagar moltes 
hores extres. Cal un model policial proper al ciutadà, i discrepa d’una part de la moció que 
sembla fer referència a la funció repressiva que ha d’exercir la Policia. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la moció. Ja se n’han aprovat d’altres, i la situació no 
millora. Els veïns demanen policia de proximitat, i no ha de poder ser que qui no compleix la 
llei estigui en millors condicions que qui ho fa. La moció és una simple declaració d’intencions 
perquè no concreta mesures. Enguany es creen dues places de policia, i per tant és dubtós que el 
desplegament pugui ser efectiu, tret que el servei estigui mal organitzat i es pugui reestructurar. 
 
Joan Pareta (grup Socialista) dóna suport a la moció. La Policia comunitària ja existeix, però ara 
i d’acord amb els mitjans i circumstàncies ha de ser efectiva de debò. El Consell de Policia ja 
s’havia d’haver reunit, però mancava designar els representants d’entitats, i és d’esperar que es 
pugui reunir aviat. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que en el Consell de Policia s’haurà de parlar de mesures concretes i 
de calendari. 
 
 
VIII. MOCIÓ SERVEI DE MICROBÚS 
 
Es presenta la següent moció del grup del PP, presentada també finalment pels grups d’ICV-
EUiA i CiU: 
 
 ””//ATÈS que  en el Ple celebrat el 23 de Setembre del 2.003  es va aprovar una moció  
presentada pel  Grup Municipal del PP i esmenada  in voce  pel Grup Municipal  de ERC, en la 
que s’acordava  :  “Preveure l’ampliació del recorregut  del microbús als barris   de la Girada  i 
el Molí d’en Rovira  en el moment  en què els nous habitatges  de la Girada II, el Molí d’en 
Rovira Sud i els serveis  existents  i previstos  (Residència  Sociosanitaria , residència del Molí 
d’en Rovira  , etc ) situats  en aquest  barris suposin una demanda  del servei. També s’ha de fer 
un estudi en profunditat  sobre les necessitats de transport  públic que té la vila  ( amb inclusió 
de la zona esportiva   ) valorant  barris, indrets , horaris, etc.”   
 ATÈS  que en el Ple celebrat el 21 de desembre del 2.005 es va aprovar una moció 
presentada pel Grup Municipal Partit Popular  en què s’ acordava instar a l’Equip de Govern  
perquè una vegada  enllestit  l’estudi de mobilitat que s’estava realitzant  es negociés amb  la 
concessionària del transport public de línies de microbús  perquè  es millores el servei  , i s’ 
ampliés al recorregut fins als nous equipaments, com era el cas de la Residència   Sociosanitària  
, en el moment   de la seva obertura,   com als ja existents  (Residència   del  Molí d’en Rovira,  
etc ) així   com a les zones de nova construcció de la Girada  i del Molí d’En Rovira, procedint  
a la necessària  modificació  del Pressupost de l’ any 2.005. 
 ATÈS   que  en el Ple celebrat el 20 de desembre del 2.005 es va aprovar el Pressupost 
de l’entitat per a l’any 2.006 , en el que estava inclosa  una partida per ampliar el servei de 
microbús .  Ampliació que es va concretar en l’acord adoptat   en el Ple celebrat  el 21 de març 
del 2.006  , en el que es van  establir modificacions  en el servei  de transport urba  de viatgers 
amb microbús que prestava a Vilafranca de forma indirecta la concessionària Autocars Girona 
S. A. , com la creació de la línia 3,  i que va suposar un augment  de la despesa d’aquest servei a 
costa de l’Ajuntament de  54.604,27 €. 
 ATÈS que en el Ple celebrat  el 20 de Febrer del 2.007  es va aprovar l’expedient de 
contractació  administrativa de la gestió indirecta , per concessió administrativa , del servei 
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public  municipal de transport  urbà de viatgers  a Vilafranca del Penedes  pel termini de quatres 
anys,  prorrogables  per quatre anys   i per la subvenció maxima per part de l’Ajuntament de 
300.000 euros anuals (IVA inclòs, ), en què es preveia igualmente una ampliació del servei ; i 
que finalment es va adjudicar  a la empresa Hispano Igualadina, S.A.    
 ATÈS que fins ara  els usuaris són persones de certa edat i amb dificultats de 
deambulació , i que s’ha de fomentar l’hàbit d’utilitzar el transport públic entre els nens i joves. 
 ATÈS que en les hores d’ entrada i sortida dels centres educatius   es produeixen  
problemes de trànsit , i especialment en el centre de la Vila , on estan concentrats una part d’ 
aquests centres  , i una de les mesures per evitar-ho o reduir els seus efectes és promoure l’ús del 
transport public. 
 
 S’ACORDA: 
 Instar a l’Equip de Govern perquè :    

a ) Promogui una campanya especial d’ús del servei de microbús durant l’any 2.008  
consistent en què aquest sigui gratuït  per als infants , joves i els seus pares que l’utilitzin  en 
l’horari  de 8 a 9,30 hores del matí,  12’30 a 13.30  hores  del migdia,  i de  14 a 15 hores i de 
16,30 a 18 hores de la tarda. 

b) Demani la modificació de pressupost  corresponent  en el cas que la partida de 6.000 
euros prevista en el Pressupost  per a l’any 2.008 sigui insuficient per cobrir les despeses de la 
mateixa  (compensacio concessionari, publicitat etc.)//””. 
 
 
Josep Ramon (PP) remarca la necessitat de promoure l’ús del microbús, fent una campanya de 
difusió i establint la gratuïtat en certs horaris coincidents amb les escoles. Es tracta d’una 
proposta indicativa quant a horaris que s’haurà de concretar. 
 
Tot seguit es presenta la següent esmena d’ERC: 

 
 
//””Mantenir l’exposició de motius. 
Proposta a la part dispositiva:   
Incloure el text següent: 

c) Condicionar convenientment la parada de Bus. 
c)1 per a que no talli la via a la circulació dels vehicles mentre pugen i baixen els viatgers i 
c)2 per a la millora de la comoditat dels usuaris.//”” 
 
 
Defensa l’esmena Josep Quelart (ERC), tot dient que cal condicionar correctament la parada de 
bus del centre sociosanitari per tal de no interrompre la circulació dels vehicles i millorar la 
comoditat dels usuaris (la marquesina actual és petita i insuficient). Tant el ponent Josep Ramon 
com tots els grups accepten l’esmena. 
 
Per tant el text final, que s’aprova per unanimitat, és el següent: 
 

ATÈS que  en el Ple celebrat el 23 de Setembre del 2.003  es va aprovar una moció  
presentada pel  Grup Municipal del PP i esmenada  in voce  pel Grup Municipal  de ERC, en la 
que s’acordava  :  “Preveure l’ampliació del recorregut  del microbús als barris   de la Girada  
i el Molí d’en Rovira  en el moment  en què els nous habitatges  de la Girada II, el Molí d’en 
Rovira Sud i els serveis  existents  i previstos  (Residència  Sociosanitaria , residència del Molí 
d’en Rovira  , etc ) situats  en aquest  barris suposin una demanda  del servei. També s’ha de 
fer un estudi en profunditat  sobre les necessitats de transport  públic que té la vila  ( amb 
inclusió de la zona esportiva   ) valorant  barris, indrets , horaris, etc.”   
 ATÈS  que en el Ple celebrat el 21 de desembre del 2.005 es va aprovar una moció 
presentada pel Grup Municipal Partit Popular  en què s’ acordava instar a l’Equip de Govern  
perquè una vegada  enllestit  l’estudi de mobilitat que s’estava realitzant  es negociés amb  la 
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concessionària del transport public de línies de microbús  perquè  es millores el servei  , i s’ 
ampliés al recorregut fins als nous equipaments, com era el cas de la Residència   
Sociosanitària  , en el moment   de la seva obertura,   com als ja existents  (Residència   del  
Molí d’en Rovira,  etc ) així   com a les zones de nova construcció de la Girada  i del Molí d’En 
Rovira, procedint  a la necessària  modificació  del Pressupost de l’ any 2.005. 
 ATÈS   que  en el Ple celebrat el 20 de desembre del 2.005 es va aprovar el Pressupost 
de l’entitat per a l’any 2.006 , en el que estava inclosa  una partida per ampliar el servei de 
microbús .  Ampliació que es va concretar en l’acord adoptat   en el Ple celebrat  el 21 de març 
del 2.006  , en el que es van  establir modificacions  en el servei  de transport urba  de viatgers 
amb microbús que prestava a Vilafranca de forma indirecta la concessionària Autocars Girona 
S. A. , com la creació de la línia 3,  i que va suposar un augment  de la despesa d’aquest servei 
a costa de l’Ajuntament de  54.604,27 €. 
 ATÈS que en el Ple celebrat  el 20 de Febrer del 2.007  es va aprovar l’expedient de 
contractació  administrativa de la gestió indirecta , per concessió administrativa , del servei 
public  municipal de transport  urbà de viatgers  a Vilafranca del Penedes  pel termini de 
quatres anys,  prorrogables  per quatre anys   i per la subvenció maxima per part de 
l’Ajuntament de 300.000 euros anuals (IVA inclòs, ), en què es preveia igualmente una 
ampliació del servei ; i que finalment es va adjudicar  a la empresa Hispano Igualadina, S.A.    
 ATÈS que fins ara  els usuaris són persones de certa edat i amb dificultats de 
deambulació , i que s’ha de fomentar l’hàbit d’utilitzar el transport públic entre els nens i joves. 
 ATÈS que en les hores d’ entrada i sortida dels centres educatius   es produeixen  
problemes de trànsit , i especialment en el centre de la Vila , on estan concentrats una part d’ 
aquests centres  , i una de les mesures per evitar-ho o reduir els seus efectes és promoure l’ús 
del transport public. 
 
 S’ACORDA: 
 Instar a l’Equip de Govern perquè :    

a ) Promogui una campanya especial d’ús del servei de microbús durant l’any 2.008  
consistent en què aquest sigui gratuït  per als infants , joves i els seus pares que l’utilitzin  en 
l’horari  de 8 a 9,30 hores del matí,  12’30 a 13.30  hores  del migdia,  i de  14 a 15 hores i de 
16,30 a 18 hores de la tarda. 

b) Demani la modificació de pressupost  corresponent  en el cas que la partida de 6.000 
euros prevista en el Pressupost  per a l’any 2.008 sigui insuficient per cobrir les despeses de la 
mateixa  (compensacio concessionari, publicitat etc.)//””. 

c) Condicioni convenientment la parada de Bus: 
c)1 per a que no talli la via a la circulació dels vehicles mentre pugen i baixen els 

viatgers i 
c)2 per a la millora de la comoditat dels usuaris. 

 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i comenta que al carrer Josep Tarradellas 
hi ha problemes semblants en una parada que també s’haurien de corregir. 
 
Otger Amatller (CUP) recolza la moció, i es mostra favorable a la campanya i a la inversió en el 
cost necessari. 
 
Pere Regull (CiU) reclama que es faci la campanya, i que es garanteixi la gratuïtat. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) destaca que cada vegada es venen més bitllets per al microbús. 
Cal garantir els horaris escolars i estudiar que l’ús sigui gratuït, així com també vetllar pel bon 
estat de les parades. 
 
Emília Torres (CiU) demana que l’horari de migdia comenci a les 12 hores i no a les 12,30, en 
funció dels horaris d’algunes escoles. Contesta l’alcalde que l’horari s’ha d’entendre estimatiu, i 
que s’ajustarà a les necessitats en la mesura del possible. 
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IX. MOCIÓ SOBRE PERSONES DEPENDENTS 
 
Es presenta la següent moció del grup del PP, la qual és encapçalada també per CiU finalment: 
 

ATÈS  que el dia 1 de gener del 2.007 va entrar en vigor la Llei  de Promoció  de 
l’autonomia personal i atenció  a les persones en situació de dependencia, promulgada amb la 
finalitat d'atendre les necessitats d'aquelles persones  que, per trobar-se  en situació d'especial 
vulnerabilitat,  requereixen de suport per desenvolupar diàriament les activitats  de la vida, i 
aconseguir  una major autonomia personal  i poder exercitar plenament els drets de ciutadania.  
 ATÈS  que en la Llei esmentada s’estableixen  una sèrie de prestacions econòmiques  i 
de serveis per a les persones dependents a càrrec de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.  
 ATÈS que en aquesta Llei  es preveu que es comencin a abonar les prestacions 
econòmiques i els serveis per a les persones que pateixin Gran Dependència  en l’any 2.007, i 
Dependència Severa  en el període 2.008-2009, i que la Generalitat de Catalunya ha manifestat 
que subvencionarà l'atenció d’aquestes persones durant 90 hores mensuals en els casos de 
Gran Dependència, i durant 80  hores mensuals en els de Dependència Severa. 
 ATÈS que les persones que poden  acollir-se  a les prestacions relatives a la Llei de 
Dependència  abans esmentada tenen una economia precària, els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès han de fer  al màxim possible perquè es puguin 
tramitar amb la major celeritat les sol·licituds de prestacions relatives a aquesta Llei i  mirar 
de que puguin disposar de les prestacions econòmiques i serveis quan abans millor.   
 
 Per tot això S’ACORDA: 
-  Instar l’Equip de Govern Municipal  per tal que  : 
a )  Es presti el servei de 90 hores mensuals a les persones en situació de Gran Dependència, i 
de 80 hores mensuals a les persones amb Dependència Severa, amb independència de que 
arribi o no la subvenció de la Generalitat de Catalunya, demanant si fos necessari  la 
corresponent modificació pressupostària  si el finançament  previst en la partida de Llei de 
Dependència  en els Pressupostos per l’any 2.008 fos insuficient. 
b )  A augmentar  el nombre de persones de Serveis Socials , en el cas que  es comprovi que hi 
ha un retard significatiu  en atendre les sol·licituds per tramitar les ajudes de la Llei de la 
Dependència, així  com en l’atenció a les persones que es poden adreçar  als Serveis Socials 
per altres assumptes, demanant  si fos necessari   la corresponent  modificació pressupostaria.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) aposta per desplegar efectivament la llei sobre la dependència. El 
finançament de les altres Administracions pot trigar una mica, però mentrestant s’han d’avançar 
les prestacions si cal des de l’Ajuntament. Cal concretar les necessitats i posar-se a treballar. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, i recorda que el seu grup va exigir més 
mitjans per a desplegar la llei com a requisit per a donar suport al pressupost de 2008. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a la intervenció de Villarroya, i recorda que ERC també va 
reclamar mesures pressupostàries. Cal millorar els serveis a les persones. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. S’haurà d’estar no al moment de la sol·licitud de 
la declaració de dependència, sinó al del seu reconeixement. Des d’aquest reconeixement cal 
garantir en tot cas la prestació. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) remarca que hi ha persones que tenen reconeguda la situació, 
però no la prestació encara des de la Generalitat. De tota manera, ja ara l’Ajuntament els dóna 
atenció (90 hores mensuals els grans dependents). 
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Fernando García (CiU) recolza la moció, però diu que 90 hores mensuals són només 3 diàries, i 
els grans i severs dependents necessiten una atenció més intensa. Caldria que des de Serveis 
Socials es fes un esforç perquè les 90 hores fossin 120. Cal fer un esforç suplementari per 
atendre la necessitat real en cada cas. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) manifesta que s’ha de complir la llei i donar suport a la gent 
amb dependència. Les 90 hores d’atenció les estableix la llei, però en cada cas cal oferir 
l’atenció més adequada, i diu que quan la Generalitat exerceixi les seves competències 
l’Ajuntament podrà prestar més atenció a altres dependències severes i moderades. La inversió 
de recursos que fa l’Ajuntament de Vilafranca en aquesta matèria, en termes comparatius, és 
molt important, tal com es troba reconegut en tots els estudis elaborats. 
 
Josep Ramon (PP) demana que quan arribin els diners de la Generalitat des de l’Ajuntament 
s’ampliï el servei, en la línia d’allò indicat per la regidora Teresa Terrades. 
 
 
AL·LEGACIONS A ORDENANCES FISCALS. APROVACIÓ DEFINITIVA 
ORDENANCES FISCALS PER VIA D’URGÈNCIA. 
 
Fora de l’ordre del dia, i per via d’urgència, es presenta la següent proposta de l’alcaldia: 
 

Havent estat aprovat inicialment el dia 6 de novembre de 2007 l’expedient de 
modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics per a 
l’exercici econòmic de 2008, de conformitat amb el que disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 268 de 8 de novembre de 2007 i en el diari El Punt del dia 8 de 
novembre de 2007. 

Donat que durant el període d’exposició pública s’ha presentat una reclamació 
formulada per la Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona contra les Ordenances Fiscals: 

Núm. 2, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 

Núm. 6, reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 

Núm. 28, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 

En base a les següents al·legacions: 
1.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de la taxa per la prestació de 

serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, es 
demana la nul·litat de les bases imposables de la taxa segons els arguments següents: 

PRIMER: Improcedència d’exigir una quantitat fixa més una quantitat variable –en 
funció de la superfície o potència instal·lada- per a la determinació de la Base Imposable 
d’aquesta taxa. 

SEGON: L’estudi econòmic financer de la Taxa no explica quin és el treball concret 
que desenvolupa el personal dedicat a la prestació del servei. 

2.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, es demana la nul·litat de 
les bases imposables de la taxa segons els arguments següents: 
  PRIMER: No es detalla a l’estudi de costos ni el text de les ordenances l’actualització 
de la quota del 5%. 

SEGON: Absència de motivació i justificació en l’estudi econòmic financer de 
l’augment del 5% en les quotes de la taxa. 

3.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, es demana el següent: 
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  ÚNIC: Que es modifiqui l’article 2.3, en el sentit que el cost de les obres que excedeixi 
de 18.000,00 € tributin d’acord amb el previst en aquesta ordenança, en lloc de la redacció 
actual que regula que el cost de les obres que superi els 18.000,00 € tributarà per el seu cost 
total. 

CONSIDERANT les al·legacions presentades  per la Delegació de l’Alt Penedès de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona contra l’ordenança fiscal núm. 
2, procedeix DESESTIMAR-LES, en base als següents fonaments: 

PRIMER: La Base Imposable regulada en l’article 6 de l’esmentada ordenança, 
composta per dos elements de determinació del cost: una quota fixa i una quota variable, està 
fonamentada en les prescripcions del RDL 2/ 2004, de 5 de març que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en el seu article 24.3 determina el següent: 

“La quota tributaria consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal en: 
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa, 
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o  
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.” 
D’altra banda l’article 24.4 de l’esmentat text considera que per a la determinació de 

la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de la capacitat econòmica 
dels subjectes passius. 

En aquest sentit, la determinació de la base imposable de la present taxa a través d’una 
quota fixa i una variable és congruent amb la regulació del Text legal en el que preveu per la 
determinació de la taxa, tant una quantitat fixa (article 24.3), com una quantitat variable 
(paràmetres fiscals de m2 de superfície, Kw de potència) ajustada a la capacitat econòmica del 
subjecte passiu (article 24.4). 

Conseqüència de l’adaptació de la taxa a la capacitat econòmica del subjecte passiu, 
va ésser l’acord pres pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 
2006, el qual va aprovar una ponderació decreixent de les tarifes als Kw de potència i m2 de 
superfície amb la finalitat de que determinats supòsits que incorporaven mòduls fiscals elevats 
poguessin evitar bases imposables distorsionades amb la naturalesa tributària de la taxa. 

SEGON: L’estudi econòmic financer de la taxa està elaborat segons els criteris legals 
establerts en l’article 24.2 del RDL 2/2004, en el que prescriu: 
 “Per a la determinació del cost del servei se prendran en consideració els costos directes i 
indirectes, inclusius els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els 
necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat.“ 

En l’esmentat estudi es detallen amb precisió i claredat els costos de personal 
classificats pels diversos departaments de l’organització municipal que intervenen en la 
prestació del servei (intervenció, serveis tècnics, secretaria, personal d’activitats, etc.). 

Pel que fa a l’explicació i justificació dels costos indirectes, la seva metodologia de 
càlcul es troba explícita en les pàgines 3 a 6 de l’estudi econòmic de les ordenances fiscals. 

Els presents arguments jurídics–tributaris justifiquen la desestimació de les 
al·legacions presentades contra l’esmentada ordenança fiscal. 

CONSIDERANT les al·legacions presentades per la Delegació de l’Alt Penedès de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona contra l’ordenança fiscal núm. 
6, procedeix DESESTIMAR-LES, en base als següents fonaments: 

PRIMER: El dictamen aprovat en la sessió plenària de 6 de novembre de 2007 
incorpora en l’apartat relatiu a l’esmentada taxa la redacció següent: 

“Incrementar les quotes de l’article 5è., en el 5,00%”. 
Atès que totes les quotes d’aquesta ordenança estan regulades en l’article 5è., es 

dedueix que l’acord relatiu a l’increment del 5% significa l’actualització automàtica de les 
diferents quotes incloses en el redactat de l’esmentat article. 

SEGON: L’estudi econòmic financer de l’esmentada ordenança fiscal està elaborat 
amb els criteris establerts en l’article 24.2 del RDL 2/2004, que preveu: 
 “Per a la determinació del cost del servei se prendran en consideració els costos directes i 
indirectes, inclusius els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els 
necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat.“ 
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En concordança amb aquest precepte, per l’any 2008 l’estudi de costos d’aquest servei 
preveu el conjunt de despeses en 3.638.264,60 €, essent els ingressos previstos de 2.954.599,46 
€, obtenint un dèficit estimat del servei de 683.665,14 € que justifica l’esmentada proposta del 
5% d’increment en la taxa. 

Aquest dèficit és superior, atès que l’estimació dels ingressos s’havia realitzat 
inicialment sobre la previsió d’un increment del 10% en la taxa i no sobre el 5% que finalment 
es va acordar. 

A la vista dels arguments jurídics-tributaris esmentats en els aparats anteriors, 
procedeix desestimar les al·legacions contra l’esmentada ordenança fiscal. 

CONSIDERANT l’al·legació presentada per la Delegació de l’Alt Penedès de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona contra l’ordenança fiscal núm. 
28, procedeix DESESTIMAR-LA, en base als següents fonaments: 

PRIMER: L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès va acordar en la sessió plenària del 
dia 6 de novembre de 2007 la no subjecció a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
aquelles construccions, instal·lacions i obres que no es portin a terme a la via pública i que s’hagin 
de considerar de caràcter menor d’acord amb el precepte del POUM esmentat en l’apartat 1 
anterior, i també aquelles que no estiguin subjectes a llicència, sinó al règim de comunicació prèvia, 
d’acord amb l’article 43 a) i b) de les normes urbanístiques del POUM i amb les Ordenances 
reguladores municipals vigents, sempre que en ambdós casos el seu cost real i efectiu no ultrapassi 
la quantitat de 18.000,00 €. 

En el mateix acord es fixava que les construccions, instal.lacions i obres amb un pressupost 
superior a 18.000,00 € tributaran per la totalitat de l’obra. 

Aquesta regulació tributària quedava justificada per la concordança amb la taxa 
reguladora de les llicències urbanístiques d’aquelles construccions instal·lacions i obres que preveu 
el mateix límit per aquest tipus de llicències, així com pel fet de tractar-se d’una exempció tributària 
adoptada voluntàriament per l’ajuntament, en el que el RDL 2/2004 no determina cap límit per a 
l’exoneració d’aquest tipus de llicències. 

A la vista dels arguments jurídics-tributaris esmentats en els aparats anteriors, 
procedeix desestimar les al·legacions contra l’esmentada ordenança fiscal. 

 
Per tot l’exposat i, vist l’Informe emès per l’Interventor General,  
S’ACORDA: 
PRIMER: Desestimar les al·legacions relatives a les ordenances fiscals núm. 2 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, núm. 6 reguladora de la Taxa pels serveis de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans i núm. 28 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, presentades per la  
Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, pels motius expressats anteriorment. 

SEGON: Aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals núm. 2 
reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, núm. 6 reguladora de la Taxa pels serveis de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans i núm. 28 
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, disposant la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que preveu l’article 17.4 del RDL 2/2004, 
de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

La resta de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics 
que van ser modificades en la sessió plenària de l’ajuntament en data 6 de novembre de 2007, 
es consideren que han estat aprovades definitivament al no haver-se presentat cap reclamació 
ni al·legació dins del termini de 30 dies d’exposició pública de conformitat amb l’article 17.1 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.4 de l’esmentat text legal. 
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La relació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics 
que han estat aprovats definitivament de forma tàcita en data 15 de desembre de 2007 són els 
següents: 
 3./ Taxa sobre la utilització de l’escut del municipi en plaques, patents i altres distintius 
 4./ Taxa sobre el servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter municipal 

5./ Taxa per llicències i serveis urbanístics 
7./ Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, 

abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 
 8./ Taxa per expedició de documents administratius 
 9./ Taxa per prestació de serveis dels mercats municipals 

10./ Taxa per la reposició del paviment asfàltic, obertura de sondatges o rases a la via 
pública, així com de les vorades i voreres que s’haguessin modificat per a guals, i danys a l’arbrat i 
espais verds 

11./ Taxa per prestació de serveis vinculats a les concessions d’ús dels estands de les 
fires de maig 

12./ Taxa per entrades de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per 
aparcament exclusiu 
 13./ Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública 
 14./ Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires 

15./ Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer 
 16./ Taxa per utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals 
 17./ Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració 

18./ Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals 
 19./ Preu públic per assistència i estada en llars municipals 
 20./ Preu públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals 
 21./ Preu públic per assistència als casals d’estiu 
 22./ Preu públic per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el 
teatre municipal cal bolet 
 24./ Preu públic pels serveis d’hosteleria a l’alberg municipal 
 25./ Preu públic per la prestació de serveis en el centre àgora 
 26./ Impost sobre béns immobles 

27./ Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 29./ Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 30./ Impost sobre activitats econòmiques 

32./ Preu públic per prestacions de serveis en el pavelló firal municipal 
33./ Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals per 

l’organització de cursos, cursets, seminaris, jornades organitzats pels serveis municipals 
35./ Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
 36./ Taxa per serveis especials de la policia local 

37./ Taxa per l’autorització sanitària per al comerç minorista de la carn fresca i els 
seus derivats 
 Notificar aquest acord a la Cambra de Comerç de Barcelona.  
 
L’apreciació de la urgència, i la consegüent ampliació de l’ordre del dia, s’aproven per 
unanimitat. 
 
Pel que fa a la proposta, ha estat aprovada amb 11 vots a favor (grups Socialista, de la CUP i 
d’ICV-EUiA) i 10 en contra (grups de CiU, del PP i d’ERC). 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet proposa la desestimació de les al·legacions de la Cambra, 
d’acord amb l’informe elaborat per l’Interventor general. Les Ordenances ja es van discutir, i les 
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al·legacions de la Cambra van tenir entrada divendres a darrera hora, sense que l’Ajuntament i 
aquesta Cambra hagin mantingut cap conversa al respecte. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) proposa desestimar les al·legacions, tenint en compte que 
aquests assumptes ja es van debatre en el ple de les Ordenances fiscals. 
 
Josep Quelart (ERC) manifesta no compartir totes les al·legacions, però sí una gran part. En 
concret, sobre la taxa per la recollida d’escombraries, l’al·legació coincideix amb ERC, en el 
sentit que almenys ell no disposa d’informes clars sobre l’increment de costos del servei, per la 
qual cosa no hi ha base per a defensar que l’increment de la taxa hagi de ser del 5% o d’un 
percentatge diferent. Quant a la taxa per llicència d’activitats (administració ambiental), de 
vegades tenir en compte la superfície i la potència pot donar lloc a situacions injustes i 
desiguals, i respecte de l’ICIO l’al·legació de la Cambra és raonable. ERC votarà en contra de la 
proposta de l’alcaldia. 
 
Josep Ramon (PP) afirma compartir una gran part de l’al·legació, per la qual cosa votarà contra 
la proposta sotmesa al ple. 
 
Xavier Navarro (CUP) manifesta que la Cambra cada any presenta una al·legació similar. Creu 
que aquestes al·legacions s’han de rebutjar. 
 
Aureli Ruiz (CiU) anuncia que no donarà suport a la proposta de l’alcaldia, perquè les 
al·legacions de la Cambra van en línia amb el parer de CiU sobre les Ordenances. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa un prec en el sentit que es convoqui aviat el consell 
d’administració de SERCOM, per tal de tractar dels acords presos darrerament pel ple en 
matèria de televisió. També diu que alguns Consells i comissions la composició dels quals s’ha 
renovat recentment encara no han estat convocats, i demana que puguin tenir les seves primeres 
reunions després de festes. L’alcalde Marcel Esteve afirma que en pren nota. 
 
b) Josep Quelart (ERC) formula les preguntes següents, responent el govern que seran 
contestades per  escrit: 
 
- Quina inversió fa l’Ajuntament a l’Escola municipal de música i quina és la gestió actual, 
significant que si es preveu seguir uns anys més en el mateix indret caldrà abordar inversions. 
 
- Actuacions que s’haurien de fer perquè l’alberg municipal s’inclogui en la xarxa d’albergs de 
Catalunya, i quan es faran. 
 
- Situació de la construcció d’una nova biblioteca municipal, i si s’ubicarà en l’indret de 
l’Espirall que actualment ocupa el parc de bombers. 
 
- Situació del nou auditori municipal, i si es podran fer seguides la segona i la tercera fase de les 
obres. 
 
- Si malgrat la manca de pressupost individualitzat, es continuarà fent l’any 2008 el festival 
Calima. 
 
- Si és suficient el nou espai de l’avinguda de la Pelegrina per ubicar-hi bombers, protecció 
civil, agrupacions de defensa forestal i agents rurals. 
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- Com es gestionarà i on s’ubicarà la nova televisió digital local terrestre i pública del Penedès 
(TDT), i quins plans hi ha per a tirar endavant la TDT l’any 2008. 
 
c) Josep Ramon (PP) s’interessa per l’equipament “Casa Petita”. Sembla ser que a partir de cert 
nombre d’usuaris ja no es permet l’accés a usuaris nous, i pregunta si existeix algun protocol 
regulador al respecte. L’equip de govern es compromet a contestar la pregunta per escrit. 
 
d) Josep Ramon (PP) pregunta si ja s’ha decidit la nova ubicació del parc de bombers. Contesta 
l’alcalde que l’assumpte s’està negociant amb el Departament d’Interior de la Generalitat. 
 
e) Xavier Navarro (CUP) s’interessa pels sistemes de publicació de les ofertes de treball que 
realitza l’Ajuntament. L’alcalde afirma que es contestarà per escrit. 
 
f) Xavier Navarro (CUP) fa referència a una nota de SABA encastada en els parabrises d’alguns 
cotxes estacionats a la zona blava, informant sobre el fet que a partir de certa data no s’admetria 
adquirir un tiquet d’anul·lació de denúncia als titulars de vehicles que no haguessin adquirit el 
tiquet de pagament obligatori. SABA va emprar en la nota l’escut oficial de l’Ajuntament de 
forma indeguda, i pregunta si l’empresa s’ha disculpat i què pensa fer el govern municipal. 
D’altra banda, la nota no citava correctament l’article de l’Ordenança aplicable, i pregunta si les 
denúncies imposades d’acord amb la nota s’anul·laran o bé si seguiran el seu curs; cal tenir 
present que el canvi de criteri interpretatiu s’hagués hagut d’explicar àmpliament a la 
ciutadania, tenint en compte que amb anterioritat havia existit tolerància al respecte. La 
conducta de SABA és greu, i no s’ha de tornar a repetir. 
 
També diu Navarro que a internet i en el domini “vilafranca.com” s’empra l’escut del municipi, 
sense saber-se si existeix autorització i si s’abona la taxa municipal. 
 
Francisco Romero contesta que s’ha obert un expedient informatiu, que SABA s’ha disculpat 
fent referència a una errada i que properament s’ha de mantenir una entrevista per  aclarir els 
fets. L’escut municipal no es pot fer servir sense autorització, i pel que fa a les sancions, el que 
s’ha de procurar és fer complir l’Ordenança de circulació, la qual preveu que si no s’ha adquirit 
el tiquet de la zona blava s’ha de sancionar. 
 
g) Xavier Navarro (CUP), quant a les obres d’instal·lació d’ascensors en edificis de l’Espirall,  
afirma que el seu grup ha visitat les obres i ha parlat amb els veïns. La situació és deplorable i, 
encara que l’Ajuntament hagi fet reunions i alguna gestió, cal estar al costat dels veïns i cercar 
solucions, ja que a més les mesures de seguretat són deficients i es posa en perill la integritat de 
les persones. El regidor d’Habitatge Josep Colomé manifesta que la contractació de les obres la 
fa l’empresa de la Generalitat ADIGSA, i que els problemes se centren en tres dels dotze 
edificis. Ara l’empresa constructora ha estat absorbida per una altra de més gran,  la qual s’ha 
compromès a solucionar els problemes, i a més cada dijous es reuneixen representants de 
l’Ajuntament, d’ADIGSA, de l’empresa constructora i dels veïns afectats. També l’alcalde 
Marcel Esteve destaca que l’Ajuntament fa intenses gestions davant la Direcció d’Habitatge de 
la Generalitat, la qual s’ha compromès a solucionar els problemes; a hores d’ara, però, aquests 
problemes encara no s’han resolt, i caldrà lluitar per solucionar-los. 
 
L'alcalde, després de desitjar a tothom unes bones festes nadalenques i un bon any nou, 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 
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