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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 06/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de juny de 2005 
Horari: de 20,03 h. del 21-6-05 a 01,52 h. del 22-6-05. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Joan Pareta i Papiol 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Amb caràcter preliminar, es fa constar que el proppassat dia 18 de juny de 2005 va tenir lloc en 
aquest saló de sessions l’acte de lliurament de la medalla de la vila a diferents persones i 
entitats, tal com prèviament havia acordat per unanimitat el ple municipal el dia 17 de maig de 
2005, la qual cosa es posa en relleu a efectes de constància. 
 
D’altra banda, la regidora Àssen Càmara demana excuses pel lleuger problema de salut que va 
patir durant el ple de 17 de maig de 2005 i que va obligar a aixecar la sessió abans d’hora. 
Agraeix l’atenció rebuda i l’interès pel seu estat que tothom li va mostrar. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 17 de maig  
de 2005. 
 
Aureli Ruíz (CiU), quant al punt 8 (junta de socis de SERCOM) demana que quedi constància 
de la referència que va fer al seu agraïment per la tasca feta pel conseller Antoni Alsina, i a la 
bona relació que han mantingut en el si del consell d’administració. 
  
L’acta, després d’acceptar-se la puntualització d’Aureli Ruíz, és aprovada per assentiment. 
 
 
I. ESTUDI DE DETALL DOMENYS I 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Mas d’en Gual, SA, i Josep Font Ribé, per a la 
reordenació volumètrica de l’illa formada pels carrers de la Riera Gran, de Sant Marçal i de 
Bonastre, amb canvi de la qualificació urbanística del tipus 1 (naus aïllades) al tipus 2 (naus 
entre mitgeres), redactat acollint-se a la previsió continguda en la normativa urbanística del Pla 
parcial del sector Domenys I. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 4 d’abril de 2005, i 
sotmès al tràmit d’informació pública amb la prèvia inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí 
Oficial de la província núm. 95 de data 21, i en el diari el Punt del dia 19, ambdós del mateix mes 
d’abril, sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions. 

Vist l'informe favorable emès pels Serveis Tècnics municipals, tota vegada que la 
proposta s’ajusta a les previsions i a l’aprofitament urbanístic del Pla que es desenvolupa, i tenint 
en compte la previsió continguda en la Disposició Transitòria Quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme, 
 

S'ACORDA:   
Aprovar definitivament, tal com ha estat presentat per Mas d’en Gual, SA, i Josep Font 

Ribé, l'Estudi de Detall per a la reordenació volumètrica de l’illa formada pels carrers de la 
Riera Gran, de Sant Marçal i de Bonastre, mitjançant el canvi de la qualificació urbanística del 
tipus 1 (naus aïllades) al tipus 2 (naus entre mitgeres); i trametre còpia del mateix i de 
l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé (regidor d’Urbanisme i Habitatge) afirma que l’Estudi afecta una illa del sector 
industrial Domenys I. D’acord amb les possibilitats que atorga el Pla parcial, en aquesta illa el 
sistema de naus aïllades passa al de naus entre mitgeres. L’Estudi ha superat tots els tràmits 
legals.  
 
 
II. ESTUDIS DE DETALL SECTOR MELIÓ RESIDENCIAL 
 
Se sotmeten al ple els quatre dictàmens següents: 
 
a) Estudi de Detall, parcel.les núms. 8 a 15.- 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Carmelo Infantes Marín, en nom i representació 
dels propietaris de les parcel·les núms. 9, 10, 11, 12, 13 i 14 del sector Melió Residencial, 
redactat en compliment de la prescripció expressa prevista en l’article 11.4. de les Ordenances 
d’edificació i ús del Pla parcial del sector, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives de les futures edificacions a construir en les parcel·les núms. 8 a 15, situades al 
passatge de l’Hort del Nin (carrer F en el Pla parcial del mateix sector). 
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Aprovar inicialment, en sessió de data 20 de desembre de 2004, s’ha sotmès al tràmit 
d’informació pública amb publicació dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la província 
núm. 11, de data 13 de gener de 2005, i en el diari la Vanguardia del dia 5 del mateix mes de 
gener, amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de Detall. Durant aquest 
període ha estat presentada una única al·legació, subscrita per Pic 2002, SL, en la qual són 
plantejats els aspectes que tot seguint es tracten: 

1. Per tal de perjudicar mínimament les parcel·les de cota més alta, l’al·legació 
proposa la definició de conjunts de dues parcel·les, en lloc de quatre, per a l’aplicació de 
l’alçada reguladora màxima. 
 - Atenent el fet que la pendent del carrer és molt suau, es considera més encertada la 
proposta de formació de dos grups de quatre parcel·les amb un únic salt entre volums, i els 
suposats perjudicis sobre les parcel·les de cota més alta no impedeixen l’execució de qualsevol 
programa admissible per la normativa, i afecten tant als titulars proposants de l’Estudi de Detall 
com a l’al·legant. 

2. Donar més marge de llibertat a la mida de vol dels cossos sortints, a l’alçada 
entre forjats, a l’ús de l’espai sota coberta, a la composició del pati de cada parcel·la, a la 
composició dels forats de les façanes, i als materials i colors de les façanes i tanques. 
 - S’accepta l’al·legació i s’adapta la normativa per tal d’adoptar un caire de flexibilitat 
que ha estat reflectit en els plànols ja modificats. En el tràmit d’obtenció de cada llicència d’obres 
s’ajustaran els elements definitoris de tots aquells paràmetres que es consideren sotmesos a 
marges tolerables, com són vols definitius dels cossos sortints, situació dels sostres intermedis, 
alçades lliures interiors, composició del pati privatiu, composició harmònica dels buits de les 
façanes, materials i colors. 

3. Situar la cornisa a 10 m. per permetre més flexibilitat en la ubicació de la cota 
de cada forjat. 
 - Es considera que la cornisa virtual se situa efectivament a l’alçada de 10 m. i, en el cas 
de l’Estudi de Detall, la canal de la coberta fa el paper de cornisa o ràfec. 
I vista la previsió continguda en la Disposició transitòria quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 de 
març, d’urbanisme, per tot el qual, 
 

 S'ACORDA: 
Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Carmelo Infantes Marín, per a 

la concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les núms. 8 a 15 del 
sector Melió Residencial, situades amb façana al passatge de l’Hort del Nin, amb les 
modificacions que s’han esmentat respecte de l’instrument aprovat inicialment; i trametre còpia 
del mateix i de l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 

 
b) Estudi de Detall, parcel.les núms. 23 a 30 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Génesis Habitat, S.L., redactat en compliment de la 
prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla 
parcial del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives de les parcel·les 23 a 30 del referit sector, situades al passatge de l’Hort del Guineu 
(abans carrer E). 

Aprovat inicialment, en sessió de data 13 de desembre de 2004, s’ha sotmès al tràmit 
d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la província 
núm. 305, de data 21 de desembre de 2004, i en el diari la Vanguardia del dia 18 del mateix mes 
de desembre, i amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de Detall. 
Durant aquest període ha estat presentada una única al·legació, subscrita per Vicente Martín 
Naranjo i Concepció Claret Pujol, en la que es planteja mantenir l’alçada reguladora màxima de 
10 metres per tal que cada propietari disposi de llibertat en la distribució interior dels espais. Els 
serveis tècnics municipals consideren l’acceptació d’aquesta al·legació i proposen no restringir la 
possibilitat d’esgotar el màxim volum edificable que fixa l’alçada reguladora màxima del Pla 
parcial, de 10 m., proposant, també, que en el tràmit d’obtenció de cada llicència d’obres 
s’ajustaran els elements definitoris de tots aquells paràmetres que es consideren sotmesos a 
marges tolerables, com són situació del sostres intermedis, alçades lliures interiors i composició 
harmònica dels buits de les façanes. 
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Vista la previsió continguda en la Disposició transitòria quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme, s'ACORDA: 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Génesis Habitat, S.L., per a la 
concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les 23 a 30 del sector de 
Melió Residencial, situades al passatge de l’Hort del Guineu, amb les modificacions que s’han 
esmentat respecte de l’instrument aprovat inicialment; i trametre còpia del mateix i de 
l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
c) Estudi de Detall, parcel.les núms. 60 A 87 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Génesis Habitat, S.L., redactat en compliment de la 
prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla 
parcial del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives de l’illa d’habitatges arrenglerats formada pel carrer d’Olèrdola, passatge de les 
Sínies, avinguda del Garraf i carrer de la Vinya (carrers A, C, D i H del Pla parcial). 

Aprovat inicialment, en sessió de data 13 de desembre de 2004, s’ha sotmès al tràmit 
d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la província 
núm. 307, de data 23 de desembre de 2004, i en el diari la Vanguàrdia del dia 18 del mateix mes 
de desembre, i amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de Detall. 
Durant aquest període han estat presentades diverses al·legacions en les que es plantejaven 
aspectes referits tant a la composició volumètrica, com a cossos sortints, materials d’obra, 
jardineria, tanques, etc., que van ser tractats abastament en informes dels serveis tècnics 
municipals de dates 21 de març i 27 d’abril, i en els que es proposava la modificació d’aquell 
sense que aquestes modificacions poguessin considerar-se substancials. 

Vist el nou Estudi de Detall formulat, així com l’informe tècnic favorable de data 7 del 
corrent mes de juny. 
 

Vista la previsió continguda en la Disposició transitòria quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme, s'ACORDA: 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Génesis Habitat, S.L., per a la 
concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les 60 a 87 del sector de 
Melió Residencial, i trametre còpia del mateix i de l’expedient originat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona. 
 
d) Estudi de Detall, parcel.les núms. 101 a 111. 

Vist l'Estudi de Detall presentat per Adrián García Herrera, redactat en compliment de la 
prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla 
parcial del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i 
constructives de les futures edificacions a construir en les parcel·les núms. 101 a 111 del mateix 
sector, amb façana al carrer del Dr. Fleming. 

Aprovat inicialment, en sessió de data 14 de febrer de 2005, s’ha sotmès al tràmit 
d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí Oficial de la província 
núm. 51, de data 1 de març de 2005, i en el diari la Vanguardia del dia 26 del mes de febrer 
anterior, i amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de Detall. Durant 
aquest període han estat presentades diverses al·legacions en les que es plantejaven aspectes 
referits tant a la composició volumètrica i de façana i elements d’acabat de façana, que són 
tractats abastament en informe dels serveis tècnics municipals de data 20 d’abril en els que es 
proposava la modificació d’aquell sense que aquestes modificacions poguessin considerar-se 
substancials. 

Vist el nou Estudi de Detall formulat, així com l’informe tècnic favorable de data 31 de 
maig passat. 
 

Vista la previsió continguda en la Disposició transitòria quarta.2 de la Llei 2/2002, de 14 
de març, d’urbanisme, s'ACORDA: 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Adrián García Herrera, per a la 
concreció de les característiques estètiques i constructives de les futures edificacions a construir 
en les parcel·les núms. 101 a 111 del sector de Melió Residencial, i trametre còpia del mateix i de 
l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
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Els anteriors dictàmens (quatre en total) s’han aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé remarca que tots els Estudis concreten les característiques estètiques i 
constructives de les futures edificacions de grups de parcel·les del sector Melió Residencial. 
S’admet una certa diversitat edificatòria, partint però d’unes coordenades unitàries.  
 
 
III. MODIFICACIÓ POUM EQUIPAMENTS 
 
El text del dictamen té el redactat següent: 
 
 Confeccionada pels serveis tècnics municipals una modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès que afecta alguns dels sols delimitats 
(qualificats) que es destinen a centres públics i a dotacions destinades a usos públics o col·lectius 
al servei de les persones, com els de caràcter cultural, docent, esportiu, religiós, sanitari, 
assistencial, etc., els quals es troben adscrits al sistema d’equipaments (clau 5), a fi de qualificar-
los genèricament com equipaments sense especificació d’ús concret, amb el que es permetrà que 
els usos concrets de les dotacions públiques puguin determinar-se lliurement d’acord amb les 
necessitats públiques del moment.  
 Conseqüentment amb l’anterior, procedeix la modificació de determinats articles de les 
Normes urbanístiques del POUM en el sentit d’adequar-los a les previsions per als equipaments 
genèrics i, ensems amb aquesta, es considera que cal modificar la referència, en primer lloc, a 
la qualificació jurídica dels béns que, tot i que amb caràcter general han de ser de titularitat 
pública, han de poder ser cedits quan convingui a altres administracions públiques o entitats 
sense finalitat lucrativa per a la construcció de diferents tipus d’equipaments, sense que 
aquesta cessió comporti l’obligació de desafectar-los del domini públic, mentre que, finalment, 
la modificació fa referència a la incorporació de nous usos dins de tots els admesos en el 
sistema d’equipaments, amb la finalitat d’adaptar-se a les exigències de la realitat quotidiana. 
 Per tot el qual, i atenent la previsió continguda en l’article 83 i concordants de la Llei 
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, 
 

S’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament els articles 194, 195, 196 i 198 
de les seves Normes urbanístiques, en els termes especificats. 

SEGON. Sotmetre l’expedient originat al tràmit d’informació pública pel termini i en 
forma legal als efectes d’examen i formulació de possibles al·legacions. 

TERCER. En cas de no formular-se al·legacions ni reclamacions s’entendrà aprovada 
provisionalment la present modificació i tramès l’expedient originat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona als efectes de la seva definitiva aprovació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC, del PP 
i de la CUP) i 6 en contra (CiU). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé afirma que molts terrenys per equipaments ja tenen 
establert en el POUM l’ús concret a què s’han de destinar. Cal disposar de la necessària 
flexibilitat, per la qual cosa es proposa establir una clau genèrica per als equipaments, de 
manera que l’Ajuntament pugui decidir en cada moment l’ús concret (educatiu, sanitari, 
cultural, etc.)  més adient. 
 
Pere Regull (CiU) expressa que durant aquests darrers dies ha estudiat l’assumpte, i demana que 
quedi sobre la taula per reflexionar-hi entre tots, o en cas contrari votarà desfavorablement. 
L’equip de govern proposa que el POUM no determini l’ús concret dels diferents terrenys per 
equipaments. Recorda que el POUM es va aprovar fa poc i ha de durar bastants anys, que 
l’urbanisme implica planificació i que no és acceptable que no es pugui conèixer l’ús previst per 
a cada equipament. És necessari preveure i programar, i la proposta significa que no se sap 
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quina mena d’equipaments es volen construir inicialment en cada indret del municipi, és a dir, 
denota a parer seu un urbanisme improvisat. Regull posa l’exemple dels terrenys per al futur 
ambulatori, per dir que no s’havia planificat que davant del creixement de la població faria falta 
a Vilafranca un nou ambulatori. 
 
Pere Regull també critica que es prevegi que tots els equipaments siguin béns de naturalesa 
patrimonial i no de domini públic, la qual cosa voldria dir que es podrien vendre o alienar per 
qualsevol títol, i això no és admissible. Tot i que no creu que succeeixi, a algú se li podria girar 
el cap i decidir que cal vendre per exemple l’espai de l’actual estació enològica per a construir-
hi pisos. Regull insisteix finalment en la necessitat de planificació, perquè no es pot anar 
decidint sobre la marxa els equipaments que es construiran, en funció de les subvencions 
disponibles en cada moment. Com exemple, afirma que les rondes de Barcelona es van fer fa 
uns 15 anys, però ja estaven planificades molts anys enrere, i si no hagués estat així després 
hagués estat impossible construir-les. 
 
Josep Colomé (equip de govern) manifesta que a aquest equip de govern no se li girarà el cap. 
Des de l’Ajuntament es planifica correctament, però moltes vegades no és possible fer una 
planificació en matèria d’equipaments que sigui vàlida a molt llarg termini. Per exemple, ara 
s’ha constatat que a la Girada cal construir-hi una llar d’infants i centres educatius, perquè el 
barri té una població jove, però aquesta circumstància no es podia saber fa molts anys quan es 
va redactar el Pla parcial de la Girada. Cal tenir present que la decisió l’adoptarà sempre el ple 
municipal. D’altra banda, molts dels equipaments els ha de construir per llei la Generalitat, a la 
qual s’han de cedir els terrenys, i és una condició per a la cessió que aquests terrenys tinguin la 
condició de patrimonials. 
 
Ramon Xena (ERC i Coordinador de Govern) manifesta que es tracta de deixar en mans del 
govern municipal, i del ple, la decisió sobre els equipaments concrets que cal realitzar en cada 
moment i en cada lloc concrets; el ple decideix, sempre garantint que es farà un ús 
necessàriament d’equipament. En casos com l’estació enològica o altres, si el ple decideix 
vendre seria legítim, sempre que els diners es destinessin a l’adquisició de nou patrimoni, en 
funció dels interessos de Vilafranca. La qualificació com equipament es manté sempre, i una 
altra cosa és l’ús concret que es dóna. 
 
Pere Regull (CiU) diu que no es tracta d’analitzar exemples concrets. La modificació proposada 
demostra que no s’entén el que és l’urbanisme, ja que aquest comporta planificació, i això és el 
que fan la major part d’ajuntaments. Si en un cas concret després s’aprecia una errada es pot 
tramitar una modificació puntual del Pla per a corregir-la, però el que aquí es pretén és que no 
se sàpiga la classe d’equipaments que es construiran. Quant a la patrimonialitat dels béns, 
caldria ser curós, i potser limitar-la com a màxim als terrenys que s’hagin de cedir a la 
Generalitat. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport al dictamen. És difícil planificar per anys enllà, i ens hem de 
poder adaptar a les necessitats que es detectin. Això no ha de significar poder vendre terrenys 
per equipaments, sinó que el caràcter  patrimonial l'han de tenir els béns que s’hagin de cedir a 
altres Administracions per a construir-hi equipaments. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta, ja que s’ha de poder canviar l’ús dels 
equipaments segons les circumstàncies. Potser es podria afinar la redacció sobre la declaració 
dels equipaments com a béns patrimonials, i en qualsevol clar és obvi que qualsevol decisió 
d’alienar l’haurà de prendre el ple. 
 
Josep Colomé (regidor d’Urbanisme) insisteix en què qualsevol decisió l’haurà d’adoptar el ple, 
i que el Pla ha de ser flexible. Ha de ser possible cedir béns per equipaments a les diferents 
Administracions (Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc.) 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que el dictamen és clar i no ha de generar dubtes. La 
modificació ens ha de permetre planificar millor, decidint on s’ubiquen els equipaments en 
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concertació quan calgui amb la Generalitat (Jutjats, escoles, INCAVI, etc.). És positiu poder 
accedir a nous serveis d’acord amb la Generalitat. A ningú no se li girarà el cap, i si això passés 
existeixen mecanismes democràtics de control. 
 
 
IV. ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 

 
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de març de 2005, va aprovar 

inicialment una nova Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilafranca 
del Penedès. 
  Atès que sotmès l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública 
durant trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes en el BOP, DOGC, diari “El Punt” 
i altres mitjans de comunicació, s’han presentat al·legacions o esmenes per part del grup 
municipal de Convergència i Unió. 
 

Atès que sobre aquestes al·legacions o esmenes, s’ha d’esmentar el següent: 
a) S’accepten les esmenes 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 10ª (parcialment), 14ª, 15ª i 16ª, si bé quant a 

les tres darreres esmenes les infraccions i les sancions per conducció sota els efectes de 
l’alcohol o de determinades substàncies s’han ajustat per raons de coherència als criteris 
seguits pel Cos de Mossos d’Esquadra. Cal entendre que el contingut d’aquestes esmenes 
millora el redactat de l’Ordenança. 

b) No s’estima adient acceptar les esmenes següents: 
- La 5ª, sobre la velocitat màxima en illes o zones de vianants, perquè és molt difícil que 

els agents policials puguin fer un càlcul de la velocitat exacta del vehicle en aquestes zones, i es 
considera correcte mantenir com a criteri general que no se superi la velocitat dels vianants. 

- La 7ª, i les esmenes 12ª i 13ª que s’hi  relacionen, ja que s’ha de mantenir la 
prohibició d’estacionar els grans vehicles a les vies urbanes, tret dels llocs autoritzats. 

- La 8ª, perquè no és possible adoptar un compromís general d’advertir amb 24 hores 
d’antelació les prohibicions temporals d’estacionar per actes o treballs puntuals, reparacions, 
etc. Aquesta desestimació s’entén sens perjudici de que, d’acord amb la llei, en casos de 
prohibicions sobtades per actes eventuals la conducta no sigui sancionable. 

- La 9ª, que demana que no hagin de satisfer els costos de les senyalitzacions de reserva 
d’estacionament les persones de mobilitat reduïda d’escassa renda. S’entén que la previsió no 
s’ha de realitzar en una Ordenança d’aquesta naturalesa, i això sens perjudici que aquests 
casos siguin analitzats i resolts en un sentit favorable pels Serveis Socials de l’Ajuntament.  

- La 11ª, ja que si bé en cada cas l’agent valorarà la situació creada, és clar que els 
vianants han de circular pels llocs establerts, i no per la calçada o altres indrets prohibits. 

Atès que s’han introduït també d’ofici, a proposta de la Policia Local, unes correccions 
puntuals a l’Ordenança, en la línia d’ajustar l’import de les sancions per determinades 
infraccions als límits legals establerts per a les infraccions lleus, greus i molt greus, sense que 
aquests límits puguin ser superats a l’alça o a la baixa. 
 

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Estimar i desestimar, en els termes que s’han esmentat, les esmenes al text de 

l’Ordenança formulades pel grup de CiU. 
2. Aprovar definitivament l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de 

Vilafranca del Penedès, que consta de setanta-set articles, una disposició addicional, una 
disposició derogatòria i una disposició final, en els termes resultants del text incorporat a 
l’expedient. 

3. Es trametrà una còpia de l’Ordenança a la Delegació del Govern a Catalunya i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i es publicarà íntegrament en el 
BOP i per referència en el DOGC. L’Ordenança entra en vigor als 15 dies de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
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Anna Girona (regidora de Circulació i Via Pública) explica que l’aprovació inicial intentava 
recollir en l’Ordenança, per millorar l’agilitat en l’adopció de mesures, conductes que tenen que 
veure amb la circulació o que la dificulten (contenidors de runa, vehicles exposats a la via 
pública per a la seva venda o reparació, gossos sense lligar, etc.), i a més l’increment de les 
multes en casos justificats. S’han estudiat les esmenes de CiU, s’ha parlat amb aquest grup i 
moltes de les propostes s’han acceptat perquè milloraven l’Ordenança. També l’import 
d’algunes sancions (com les corresponents a alcoholèmia) s’han igualtat per coherència amb les 
que apliquen els Mossos d’Esquadra. 
 
Otger Amatller (CUP) considera correcta l’Ordenança i hi votarà a favor. De tota manera, el text 
per sí sol no millorarà la convivència, ja que això dependrà de la ciutadania i de la Policia Local. 
Cal millorar la formació viària a l’escola, sancionar quan calgui, donar prioritat als vianants i als 
ciclistes i concretar millor les mesures alternatives (com els treballs comunitaris) a les sancions 
econòmiques. 
 
Aureli Ruíz (CiU) explica que en l’aprovació inicial CiU es va abstenir per la complexitat de 
l’assumpte i la necessitat d’estudiar-lo amb més temps. Ara s’ha estudiat i s’han presentat 
esmenes, algunes de les quals han estat acceptades. Ha existit diàleg i la redacció final s’ha 
millorat, cosa que agraeix. Ruíz fa un repàs de les esmenes, i es mostra satisfet pels acords 
assolits. 
 
Anna Girona (equip de govern) agraeix el treball realitzat per CiU. També comparteix la 
intervenció d’Otger Amatller sobre la necessitat de realitzar campanyes de conscienciació i de 
posar-se a treballar de valent. Caldrà concretar les mesures alternatives, si bé sovint la gent 
prefereix pagar la multa abans que acollir-se a aquestes mesures. 
 
 
V. CONVENI MUSEU DE VILAFRANCA 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és cofundador de l’entitat “MUSEU 
DE VILAFRANCA-MUSEU DEL VI, FUNDACIÓ PRIVADA”. L’alcalde és el president nat de 
la fundació i del seu Patronat, diversos representants de l’Ajuntament ostenten la condició de 
patrons i l’entitat local ha col·laborat històricament, des de la vessant econòmica i altres, en el 
funcionament del museu. 

Atès que el Patronat de la fundació Museu de Vilafranca-Museu del Vi té previst 
desenvolupar un ambiciós projecte de reforma, remodelació i, si escau, ampliació del museu, de 
tal forma que aquest pugui convertir-se en un equipament modern i de referència, a l’alçada del 
que Vilafranca i la comarca necessiten. 

Atès que independentment d’altres ajuts i recursos que es puguin aconseguir amb 
aquesta finalitat, es fa imprescindible una col·laboració econòmica rellevant de l’Ajuntament 
en aquest projecte global de reforma. 

Atès que s’ha elaborat una minuta de conveni entre la fundació privada, l’Ajuntament i 
la Caixa d’Estalvis del Penedès que permet fer front parcialment a les importants obres que 
s’han de realitzar al museu, així com també i de forma temporal a algunes necessitats de 
funcionament de l’equipament museístic. 
 

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Subscriure aquest Ajuntament un conveni de col·laboració amb l’entitat MUSEU DE 

VILAFRANCA-MUSEU DEL VI, FUNDACIÓ PRIVADA, i amb la Caixa d’Estalvis del 
Penedès, per a la reforma, la millora i, si escau, l’ampliació, del Museu de Vilafranca-Museu 
del Vi. S’aprova la minuta de conveni incorporada a l’expedient. 

2. En virtut d’aquest conveni, l’Ajuntament aportarà durant els exercicis de 2005, 2006, 
2007, 2008 i 2009 la quantitat anual de 400.000 € (total 2.000.000 d’euros), destinada a 
finançar parcialment les obres de rehabilitació, remodelació i ampliació del Museu, per bé que 
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aquestes aportacions anuals poden substituir-se pel seu equivalent en projectes i inversions 
relacionades amb el projecte global de reforma. Igualment, l’Ajuntament farà aportacions a la 
fundació destinades a les despeses generals del Museu entre els anys 2005 i 2019, d’acord amb 
la quantia decreixent establerta en el pacte tercer del conveni. 

3. Es faculta al tinent d’alcalde Ramon N. Xena i Pareta per a signar el conveni 
aprovat en nom i representació de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Cultura Joan Ríos destaca la importància de l’acord, ja que tres entitats 
col·laboraran en la reforma, millora i si escau ampliació del Museu. L’Ajuntament invertirà en 
obres 2 milions d’euros en 5 anys, i per despeses de funcionament aportarà 1,5 milions d’euros 
en quinze anys. Les mateixes aportacions farà Caixa Penedès. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al conveni. Tot i així, diu que el text inicial ha patit 
una variació segons la qual en els instruments de publicitat de les activitats del Museu només hi 
podrà haver publicitat o constància de l’entitat Caixa del Penedès, pel que fa al sector de les 
entitats financeres. Amatller diu que aquest canvi no s’ha tractat en el si del Patronat. L’alcalde 
contesta que ell mateix va parlar amb els patrons (inclòs el representant de la CUP) i tots ells 
van acceptar el canvi i van transmetre que no era necessari convocar una altra reunió del 
Patronat; replica Otger Amatller que aquests contactes s’han produït, però creu que hagués estat 
més correcta una reunió del Patronat en la qual tots els patrons haguessin pogut discutir la 
qüestió plegats. 
 
Josep Ramon (PP) defensa el conveni, i recorda que en la reunió del Patronat ja es va informar 
que era possible que Caixa Penedès plantegés aquest canvi, el qual s’hauria d’acceptar. Les 
obres haurien de començar com més aviat millor. 
 
Josep M. Figueras (CiU) es mostra favorable al conveni, i afirma que el president de la Junta del 
Museu el va informar del canvi. Lamenta que Ramon Xena hagi abandonat momentàniament el 
saló de sessions, i espera que estigui en un bon estat d’ànim per signar el conveni en nom de 
l’Ajuntament. 
 
En aquest moment, Ramon Xena retorna al saló de sessions i critica les paraules de Josep M. 
Figueras, més i quan ell està d’acord amb el conveni, per la qual cosa el comentari està fora de 
lloc. Xena titlla l’actitud de Figueras de dantesta i ridícula, i planteja si vol parlar a fons de tot, i 
de qui forma part per exemple dels òrgans de Caixa Penedès. Xena afirma que hi ha ironies 
sense cap gràcia, que no s’ha de desprestigiar a ningú i que ell mateix ha parlat avui amb el 
Director General de Caixa Penedès sobre el conveni. Josep M. Figueras contesta que no vol 
entrar en un diàleg personal amb Ramon Xena, i que tothom és responsable dels seus actes. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que tothom considera positiu el dictamen i el conveni, i això és 
molt important per al futur del Museu, per la qual cosa ens n’hem de felicitar. Cal agrair 
l’important aportació de Caixa del Penedès al Museu. Queda clar que tothom accepta que durant 
la vigència del conveni Caixa del Penedès té drets exclusius respecte de les altres entitats 
financeres i de crèdit. Cap altra Caixa o entitat pot formar part del Patronat, ni fer constar 
publicitat, col·laboració o patrocini respecte d’activitats que tinguin lloc al Museu. Tampoc no 
se celebraran al Museu actes o activitats organitzades o patrocinades per altres entitats 
financeres. 
 
 
VI. PROTOCOL FESTES DE SANT RAIMON 
 
Es proposa al ple l’aprovació del dictamen següent: 
 

Atès que cada any se celebren a Vilafranca del Penedès, dins del mes de gener, les 
Festes de Sant Raimon / Festes d’Hivern. 
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Atès que les esmentades festes tenen una personalitat pròpia, i estan protagonitzades 
fonamentalment per les entitats associatives del municipi. 

Atès que el Servei de Cultura de l’Ajuntament va elaborar, l’any 2004, una proposta de 
protocol de les festes de Sant Raimon, la qual va ser exposada al públic. Posteriorment, s’ha 
elaborat un document definitiu arran de la Jornada de debat sobre el Protocol de les Festes de 
Sant Raimon, celebrada el dia 2 d’abril de 2005. 

Atès que s’estima adient que el ple municipal aprovi l’esmentat protocol el qual, 
després d’una ressenya històrica i d’una presentació de la seva gestació, estableix criteris 
generals relatius a les Festes: calendari, contingut, composició i funcions de la Coordinadora 
que organitza les festes, pressupostos i recursos, funcionament, programació i avaluació. 
 

Per això, s’ACORDA: 
Aprovar el protocol de les Festes de Sant Raimon /Festes d’Hivern, d’acord amb el text 

incorporat a l’expedient. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Ríos (regidor de Cultura) recorda que en el mes se setembre de 2003 el ple va aprovar una 
moció demanant un protocol sobre les festes d’acord amb certs paràmetres. Es va fer una 
primera proposta que es va exposar al públic, i després va tenir lloc una trobada específica. Les 
festes les protagonitza el món associatiu, el qual queda potenciat. Des de la participació, s’han 
formalitzat tot un seguit de criteris, molts dels quals ja es venien observant. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al dictamen, i considera que el protocol s’ajusta més 
o menys al que ja es ve fent. Hi va haver una època fosca d’aquestes festes, però ara persones 
voluntàries s’hi han implicat i s’ha pogut arribar fins aquí. El protocol té en compte els punts 
aprovats en la moció de 2003 i ha comptat amb la participació ciutadana i d’entitats. 
Lògicament, el protocol no marca un final, sinó l’inici d’una nova etapa que cal esperar que 
sigui positiva. 
 
Josep M. Figueras (CiU) dóna suport al protocol, el qual ha de permetre estructurar millor les 
festes. 
 
VII. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
                Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 5 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i majors 
ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, 
referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:   
6.62101.12000 Retrib. bàsiques.- Mercats................................  5.300,00 
6.62101.12100 Retrib. complem.- Mercats ...............................  5.200,00 
6.62101.13100 Personal eventual: AODL mercats ..................  7.018,64 
6.62101.16000 Seguretat Social AODL mercats ......................  2.266,32 
1.12101.16104 Indemnització per jubilació anticipada ...........  24.100,58 
3.43202.21002 Conservació sector Molí d’en Rovira Sud.......  42.000,00  
2.45201.60000 Resta expropiació terreny zona esportiva........  156.670,00 
3.43202.60008 Compra vial La Pelegrina ( connexió N-340) .  27.000,00 
3.43202.60102 Resta projecte urbanització Pl. dels Segadors  102.114,00 
3.43202.61101 Adeqüació espai a al Rambla Generalitat.......  21.000,00 
3.43205.62530 Jocs infantils Rbla. Generalitat i Pl.M.Manent 48.000,00         440.669,54 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........                                     440.669,54
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria...........................  520,00 
1.12104.13000 Personal laboral.- compres ..............................  330,00 
2.31302.13000 Personal laboral.- serveis socials ....................  905,00 
2.41302.13000 Personal laboral – Salut i consum...................  465,00 
2.45101.13000 Personal laboral – cultura ...............................  200,00  
2.46001.13000 Personal laboral – benestar social ..................  595,00 
3.32201.13000 Personal laboral – prom.econòmica i foment .  1.120,00                            
6.32201.13000 Personal laboral – foment de l’ocupació.........  2.635,00 
1.12101.13100 Suplències..........................................................  75.000,00 
5.22201.15100 Treballs indeterminats- Policia Local .............  49.275,00 
1.31101.16000 Quotes Seguretat Social....................................  40.000,00 
1.31402.16204 Fons social personal funcionari.......................  1.312,38 
1.31402.16304 Fons social personal laboral............................  2.624,91 
5.43202.21002 Manteniment i conservació via pública ...........  6.809,00 
1.12101.22401 Indemnitzacions franquícies.............................  3.000,00 
1.12101.22608 Despeses funcionament comitè d’empresa ......  115,39 
2.45101.22608 Actes culturals ...................................................  4.000,00 
6.32208.22608 Funcionament IDAP .........................................  1.406,83 
6.62201.22608 Firavi .................................................................  10.500,00 
3.43201.22710 Contractes amb professionals.- serveis 
 seguiment obres.................................................  9.272,00 
5.43205.22711 Contractes serveis.- Parcs i jardins .................  46.000,00 
5.44203.46300 Mancomunitat Alt Pdès.-Garraf:  
 deixalleria, plantes i cànon...............................  1.025,00  
2.41201.46700 Consorci Hospital .............................................  515,00 
2.45109.46700 Consorci Normalització Lingüística ................  2.346,32 
1.32201.46800 Quotes diverses .................................................  4.000,00 
3.43204.48900 Transfer. rehabilitació façanes ........................  800,00 
5.22301.48900 GEIF- Agrupació Vigilància Incendis .............  300,00  
3.51301.60106 Obres cobriment de la via: complement ..........  5.000.000,00 
1.12103.62600 Desenvolupament informàtic............................  30.077,00 
1.43207.62600 Equipament servei plànol i estadística ............  6.162,50  
3.43204.63201 Obres millora dependències municipals..........    125.000,00 5.468.311,33 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM. CRÈDITS  5.866.980,87 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
5.22201.12000 Retrib.bàsiques- Policia Local .........................  16.984,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local.......................  32.291,00 
2.31302.13000 Personal laboral .- serveis socials ...................  5.250,00 
3.43201.13000 Personal laboral.- Urbanisme..........................  6.343,00 
5.43202.13000 Personal laboral.- vies públiques.....................  1.670,00  
5.43205.21004 Manteniment i conservació: Parcs i jardins   .  46.000,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......  108.538,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
112.01                         Impost sobre béns immobles.- urbana..........  399.442,92  
321.04                       Taxa Entrades de vehicles i reserva via pública 35.000,00 
321.06          Taxa Ocupació de terrenys d’ús públic amb tanques 30.000,00 
399.02                         Indeterminats .................................................  20.000,00 
399.10          Altres ingressos- Conservació Molí  Rovira Sud   42.000,00   
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420.04                        Ministerio Educación y Ciencia.- Programa 
 Sócrates .............................................................  1.406,83 
455.23 Generalitat: centres de detenció ......................  116.815,36 
455.28 Generalitat.-Subvenció Firavi..........................  10.500,00 
455.33 Generalitat: AODL mercats .............................  9.284,96 
462.30 Diputació.- Conveni inspector comerç ............  6.000,00 
559.01 Saba aparcamientos.- cànon ...........................  46.595,66 
600.03 Alienació terrenys.- PAU 2- Pous Rossell .......  27.000,00 
720.01 Delegació d’Hisenda: aportació parcial obres 

urbanització c/Sant Julià ..................................  8.234,64  
755.03 Generalitat-Institut Català del Sòl: conveni 

sector Les Bassetes-cobriment via ...................  5.000.000,00 
770.02 D’empreses privades: aportació per equipa- 

ments servei plànol i estadística.......................  6.162,50 5.758.442,87 
 TOTAL MAJORS INGR.I BAIXESTRANSF. .   5.866.980,87 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 7 abstencions (CiU i CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que la quantitat més important respon a la 
incorporació de la subvenció concedida per la Generalitat per al cobriment de les línies del 
ferrocarril. Hi ha altres aspectes remarcables: expropiació de terrenys a la zona esportiva, 
acabament d’obres d’urbanització (com per exemple, la plaça dels Segadors), hores extres de la 
Policia Local pel fet de no haver-se cobert encara totes les vacants, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, ja que es tracta d’un assumpte de gestió de 
l’equip de govern. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable, ja que hi ha molts aspectes positius com la subvenció 
per al cobriment de les vies, els nous terrenys de la zona esportiva, etc. Demana que es 
cobreixin amb urgència les vacants a la Policia Local, i opina que els majors ingressos realitzats 
pels conceptes d’IBI i altres demostren que era viable acceptar en el seu moment les esmenes 
del PP i altres grups sobre les Ordenances fiscals. 
 
Aureli Ruíz (CiU) accepta lògicament la subvenció de la Generalitat per al cobriment de les 
vies. Afirma també que encara que hi hagi vacants a la Policia Local, les quantitats per hores 
extres tornen a ser massa altes. El seu grup s’abstindrà pel fet de preveure la modificació 
previsions pròpies de l’equip de govern. 
 
 
VIII. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant majors ingressos procedents del pressupost de l’Entitat, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.22611 Programació activitats esportives  18.000,00 18.000,00  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT     18.000,00 
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F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
462.23  Subv. Diputació: Redacció Pla estratègic 
  d’esports    18.000,00 18.000,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS     18.000,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens comenta que es tracta d’incorporar una subvenció de la 
Diputació per fer un estudi sobre el nostre sistema esportiu. 
 
 
IX. MOCIÓ CIU COMPENSACIÓ FISCAL PER GUALS 
 
Es presenta la següent moció per part de CiU: 
 

Normalment, les obres que l’Ajuntament, o empreses i/o particulars autoritzats han de 
fer al carrer causen certes molèsties. Aquestes molèsties les pateixen sobretot els veïns. 

El problema ve quan els veïns han de fer front al pagament de taxes imposades per 
l’Ajuntament, per un servei, dret administratiu o aprofitament que, per causa de les obres, no rep 
o no en gaudeix. 

Tenint en compte que la Llei d’hisendes locals, en l’article 26.3 indica que: “quan per 
causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret 
d’utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució 
de l’import corresponent.”  

I atès que aquesta circumstància es dóna clarament, per exemple, en la taxa per entrada 
de vehicles, 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió, demana al Ple que ACORDI: 
1. Que l’Ajuntament actuï d’ofici retornant els imports corresponents als subjectes 

passius als quals afectin les obres al carrer que impossibilitin l’ús de l’entrada de 
vehicles, per causa d’obres que autoritzi aquest Ajuntament. 

2. Què es faci difusió d’aquesta circumstància en el butlletí municipal, a fi que tots els 
veïns en tinguin coneixement, i així hi hagi la possibilitat de fer posteriors 
reclamacions. 

 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (CiU i PP), 12 en contra (grups Socialista –
PSC-ICV- i ERC) i 1 abstenció (CUP). 
 
Fernando García (CiU) comenta que els serveis que no es presten no es poden cobrar. De 
vegades, per causes d’obres impulsades per les Administracions, els veïns no poden fer ús dels 
seus guals, i és just que en aquests casos es retorni la part proporcional de la taxa. Això ha 
passat, per exemple, al passeig de Rafael Soler, arran de les obres del nou col·lector. Igualment, 
aquests dies hi ha hagut vaga en el servei de recollida d’escombraries, i encara que l’Ajuntament 
no en té la culpa el servei no s’ha prestat, i caldria retornar una quantitat, encara que fos només 
d’uns dos euros per veí. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que ens hem d’esforçar per a prestar els serveis públics 
correctament. Es pot estudiar la devolució en casos en què durant un temps perllongat 
(temporalització) no es puguin utilitzar els serveis, però això no sembla lògic quan es tracti d’un 
dia o de pocs dies. Per exemple, en el cas de les escombraries potser l’Ajuntament haurà de 
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satisfer igualment el cost del servei, per la qual cosa no sembla que hagi de retornar una 
quantitat de la qual no disposa. L’assumpte potser podria estudiar-se en el marc del debat de les 
futures Ordenances fiscals per a l’any vinent. 
 
Josep Ramon (PP) s’adhereix a les paraules d’Otger Amatller, encara que comparteix el fons de 
la moció. La devolució només és viable en casos d’interrupcions perllongades del servei. En el 
cas de la brossa parlem de dos euros per persona, i no és lògic gestionar-ne la devolució. Si és 
possible, es podria tenir en compte la incidència en el moment d’aprovar l’Ordenança fiscal per 
al 2006. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra contrari a la moció. Quant a les escombraries, el dret de vaga, 
encara que ocasioni molèsties, és legítim, i s’ha de tenir en compte que la recaptació de la taxa 
només cobreix el 50% del cost del servei. A més, l’Ajuntament ha fet gestions i accions 
puntuals per a minimitzar des del punt de vista de la salut i de la mobilitat els efectes de la 
manca de recollida. Suggereix que no s’ha de barrejar l’assumpte de la vaga d’escombraries (ja 
resolt) amb la moció. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) comenta que en el cas de l’entrada de vehicles 
(guals) la reducció diària teòrica per la impossibilitat de fer-ne ús se situaria entre 5 i 16 
cèntims, i a més l’import de la taxa és comparativament baix a Vilafranca. Parlem de supòsits 
puntuals que duren 1 o 2 dies, i la feina de devolució (comprovació, proves, etc.) seria 
antieconòmica. Quant a la vaga d’escombraries, tot i que s’estudiarà la possibilitat de 
compensació, cal tenir en compte que les mesures adoptades per l’Ajuntament han tingut també 
un cost. 
 
Fernando García (CiU) afirma que hi ha hagut casos d’inutilització dels guals durant dos mesos 
(cita el cas d’un immoble del passeig Rafael Soler). Poden establir-se límits, però a partir de dos 
mesos la taxa s’hauria de retornar. Replica Josep Colomé que els supòsits de dos mesos no són 
possibles, i que si la persona interessada hagués acudit als Serveis Tècnics s’hagués resolt el 
problema, com en altres casos. Fernando García diu que en el cas esmentat no era possible 
restablir la utilització del gual. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE OBERTURA DE L’OFICINA DE TURISME 
 
Es dóna lectura  a la següent moció del grup de CiU: 
 
 La nostra vila és i seguirà sent cada vegada més un pol d’atracció turística important. A tots 
ens interessa dinamitzar aquesta àrea per tot el que comporta d’enriquiment cultural, econòmic i 
social. 
 El que no podem permetre és que els nostres visitants se sentin defraudats quan arriben a 
Vilafranca un diumenge al matí i es troben amb l’Oficina d’Informació Turística tancada. Si volem 
donar un bon servei, també hem d’atendre aquelles persones que recalen a Vilafranca sense tenir 
massa organitzada o prevista la visita. Les hem d’informar bé, donar-les-hi opcions de rutes, visites, 
restaurants, etc. de la Vila.  
 Com molt bé diu el web del Patronat de Comerç i Turisme: “Vilafranca és una de les 
principals ciutats mitjanes de Catalunya, un centre econòmic i comercial dotat de tots els serveis i 
amb bones comunicacions que l'apropen a les principals ciutats catalanes i de l'estat”. Com a 
població important de Catalunya doncs, no ens podem deixar perdre l’oportunitat de donar totes les 
facilitats i la màxima hospitalitat a tots els visitants que escullen Vilafranca i el Penedès com a destí 
per a fer-hi una escapada.  
 
 Per tots aquests motius des de Convergència i Unió demanem: 
 1. L’obertura de l’Oficina d’Informació Turística, com a mínim, els diumenges al matí. 
 
Defensa la moció, en nom de CiU, Emília Torres. A parer seu, el sector turístic s’ha de 
potenciar. Seria positiu obrir l’oficina almenys els diumenges al matí, perquè cal facilitar al 
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visitant l’obtenció d’informació. És cert que la Casa de la Vila roman oberta, però aquest no és 
un lloc especialitzat en l’atenció als turistes o visitants. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la moció. També ho fa Josep Ramon (PP), qui 
pregunta sobre la viabilitat de la mesura. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) manifesta que l’assumpte s’ha 
exposat en el si del Patronat de Turisme. En el passat es van fer algunes experiències, i no van 
ser massa positives, atesa la manca d’usuaris suficients. El Patronat ha decidit potenciar les 
accions turístiques (per exemple, jornades sobre enoturisme), i posteriorment plantejar-se 
novament l’assumpte. Mentrestant, l’oficina municipal d’informació disposarà de tot el material 
per a prestar el servei. Si s’obrís l’oficina turística potser vindria algú més, però s’imposa 
treballar més primer en potenciar el turisme. 
 
Emília Torres (CiU) manifesta que si l’oficina de turisme està tancada el visitant marxa, i no 
entra a l’Ajuntament. Si l’oficina s’obrís el nombre de consultes de ben segur que 
s’incrementaria. 
 
Anna Girona (grup Socialista –PSC-ICV) afirma que l’oficina municipal està al costat de la de 
turisme, i que la persona de la Casa de la Vila disposa de tota la informació per atendre els 
turistes. 
 
Otger Amatller (CUP) suggereix que si hi ha demanda l’oficina s’obri, i mentrestant es podrien 
instal·lar rètols informant sobre la possibilitat d’acudir a la Casa de la Vila. 
 
Finalment, per unanimitat s’aprova el següent text consensuat: 
 
 La nostra vila és i seguirà sent cada vegada més un pol d’atracció turística important. A 
tots ens interessa dinamitzar aquesta àrea per tot el que comporta d’enriquiment cultural, 
econòmic i social. 
 El que no podem permetre és que els nostres visitants se sentin defraudats quan arriben a 
Vilafranca un diumenge al matí i es troben amb l’Oficina d’Informació Turística tancada. Si volem 
donar un bon servei, també hem d’atendre aquelles persones que recalen a Vilafranca sense tenir 
massa organitzada o prevista la visita. Les hem d’informar bé, donar-les-hi opcions de rutes, 
visites, restaurants, etc. de la Vila.  
   Com molt bé diu el web del Patronat de Comerç i Turisme: “Vilafranca és una de les 
principals ciutats mitjanes de Catalunya, un centre econòmic i comercial dotat de tots els serveis i 
amb bones comunicacions que l'apropen a les principals ciutats catalanes i de l'estat”. Com a 
població important de Catalunya doncs, no ens podem deixar perdre l’oportunitat de donar totes 
les facilitats i la màxima hospitalitat a tots els visitants que escullen Vilafranca i el Penedès com a 
destí per a fer-hi una escapada.  
 
 Per tots aquests motius, S’ACORDA: 

1. Reforçar la senyalització tant a l’oficina d’informació de l’Ajuntament com a 
l’Oficina d’Informació Turística, indicant que durant el cap de setmana es pot obtenir 
informació turística a la Casa de la Vila. 

2. Instar al Patronat de Comerç i Turisme per tal que vagi avaluant la possible 
conveniència d’obrir al públic l’Oficina d’Informació Turística els diumenges al matí.  
 
 
XI. MOCIÓ SOBRE ESCOLA PÚBLICA 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa és un espai independent format per 
diferents entitats de l’àmbit educatiu que aplega mares, pares, estudiants i professorat i que 
compta amb el suport del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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Atès que, un any més, el Marc Unitari de la Comunitat Educativa ha organitzat la 
Diada de l’Escola Pública amb l’objectiu de reivindicar les millors condicions possibles pel 
sistema públic d’educació. 

Atès que aquest any s’ha publicat un manifest que recull un conjunt de propostes per fer 
de l’escola pública el motor de qualitat necessari per a l’educació del nostre país. 
  

Per aquest motiu, es proposa al Ple Municipal que acordi: 
1. Recolzar el Manifest de la Diada de l’Escola Pública d’enguany que s’adjunta en aquesta 

moció. 
2. Remetre aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
  
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC, CiU i 
CUP) i 1 abstenció (PP). En el moment de la votació es trobava absenta temporalment del saló 
de sessions la regidora Àngels Agramunt. 
 
Lourdes Sánchez (grups de l’equip de govern) afirma que cal donar suport a les reivindicacions 
del Manifest. L’educació és necessària i cal garantir la igualtat d’oportunitats. Cal apostar per un 
sistema educatiu públic de qualitat. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. Es tracta d’una bona declaració d’intencions, 
però els recursos els té la Generalitat i cal posar-se a treballar en aspectes com les ratios 
d’alumnes per aula, les dotacions de recursos, etc. 
 
Josep Ramon (PP) veu positiva en general la moció, però s’abstindrà per l’aposta que fa  per la 
laïcitat com un element bàsic. El PP considera que s’han d’ofertar classes de religió a les 
escoles. 
 
 
XII. MOCIÓ TELEVISIÓ LOCAL 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV) , d’ERC i de CiU: 

Atès que el Consell de Ministres del 4 de febrer de 2005 va aprovar l’avantprojecte de 
llei pel qual es modifiquen alguns aspectes fonamentals de la Llei de televisions locals de 1995. 
Abans d’octubre d’aquest any el govern de la Generalitat vol tenir tancat el procés 
d’adjudicació de les noves llicències de televisió local digital.  En els pròxims mesos 
s’adjudicaran els 24 canals múltiplex locals de Catalunya, amb capacitat per a 96 televisions. 
Els programes públics, com Vilafranca TV, seran d’adjudicació directa i els privats hauran de 
passar per un concurs. 

Atès que no s’ha adjudicat cap múltiplex a la comarca de l’Alt Penedès.  Si no es 
modifica la llei, Vilafranca TV haurà d’emetre des del múltiplex de Vilanova i la Geltrú, pel 
canal múltiple 30 (referència TL09B), un sol canal amb capacitat per a 4 televisions 
(inicialment  dos de públiques i dos de privades, encara que al final la Generalitat podria 
decidir adjudicar-lo completament a televisions públiques). 

Atès que aquest múltiplex de 4 canals ha d’encabir com a mínim a 5 televisions 
públiques, corresponents a les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.  Vilafranca 
TV podria haver de fusionar-se amb altres televisions i compartir un canal del múltiplex de 
Vilanova, que encara no se sap qui el gestionaria en aquest cas. 

Atès que encara que Vilafranca TV pogués disposar d’un canal propi en el múltiplex del 
Garraf, això no garantiria la cobertura de tots els barris de Vilafranca, i molt menys la de la 
comarca. Al contrari, amb el senyal digital es deixaria de veure en llocs on ara es veu amb 
deficiències.  D’una altra banda, cal recordar que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
disposarà en les properes setmanes d’una torre d’emissió a la muntanya de Sant Pau que 
permetrà una àmplia cobertura a la nostra comarca pensant en una televisió d’àmbit comarcal.  
El fet de disposar d’aquesta antena faria rebaixar molt la despesa necessària per convertir a la 
mateixa en un múltiplex digital apte per a la difusió de la televisió local digital. 

Atès que SERCOM SL, l’empresa que gestiona la ràdio i la televisió públiques de 
Vilafranca, té signat un conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal de garantir 
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la cobertura informativa de tots els municipis de la comarca, i també ha començat a signar 
convenis bilaterals amb ajuntaments, amb el mateix objectiu.  Recordem que Vilafranca TV és 
una televisió legalment autoritzada per emetre per ones terrestres, inscrita en el Registre de 
titulars interins de televisions locals per ones terrestres de Catalunya, i demana que la nova 
reglamentació no anul·li el seus drets històrics. 
 

Per aquest motiu, es proposa al Ple Municipal que acordi: 
  
1. Sol·licitar poder disposar d’un emissor múltiplex amb cobertura per tot l’Alt Penedès, 

situat a la torre de comunicacions de la muntanya de sant Pau, i encarregar-se de la seva 
gestió, de manera que es pugui fer arribar el senyal de Vilafranca TV a tots els barris de 
Vilafranca i a la resta de la comarca.  En el seu defecte, sol·licitar la titularitat d’un canal 
propi per a Vilafranca TV en el múltiplex de Vilanova i la Geltrú, inclosa la possibilitat de 
prestació de serveis addicionals i transmissió de dades, i que s’avanci en la designació de 
l’entitat gestora del múltiplex. 

2. Traslladar l’acord del ple Municipal a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió 
Audiovisuals de Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de Comunicació del Govern de la 
Generalitat, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), a la Mesa de la Televisió 
Local de Catalunya i al Ministeri d’Indústria per tal que la tingui en consideració i la faci 
arribar als organismes corresponents.  

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom de grup Socialista (PSC-ICV), Lourdes Sánchez fa referència a la nova legislació en 
matèria televisiva. Cal apostar per un emissor múltiple per a l’Alt Penedès, i si no és possible la 
segregació, Vilafranca TV hauria de disposar d’un canal propi en el  múltiplex de Vilanova. 
 
Otger Amatller (CUP) comenta que ja fa anys que es parla de l’assumpte. Els nous emissors 
costaran molts diners, i no sembla gaire progressista la norma que afavoreix els canals privats i 
fa inviables les televisions locals petites. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, per bé que caldrà vetllar perquè les mesures 
no comportin un alt cost econòmic. 
 
Joan Ríos (ERC) esmenta que si els propòsits de la moció no s’aconsegueixen Vilafranca TV 
perdria en gran part la seva personalitat. Seria una llàstima perdre la identitat i la història de la 
nostra televisió. 
 
Aureli Ruíz (CiU) considera que la demanda és justa. La TV digital farà desaparèixer moltes 
televisions locals, i seria una llàstima que la TV Vilafranca es veiés afectada. Potser hem fet una 
mica tard, i si s’ha de compartir la gestió apareixeran problemes (hi ha estructura pròpia, 
personal, etc.). Seria bo que l’alcalde fes una gestió davant del Ministre responsable de la 
matèria, el seu company de partit José Montilla. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que es tracta d’una situació complexa que ve de lluny. Cal 
consolidar l’espai de la TV local, i la tècnica ho dificulta. Encara que s’aconsegueixin tres 
canals per al Penedès històric cal tenir en compte que hi ha altres televisions més petites, i 
caldrà coordinar esforços. 
 
 
XIII. MOCIÓ NORMATIVA SOBRE MUSEUS 
 
Es llegeix la següent moció del PP: 
 
 Atès que per l’article 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, (DOGC núm. 1.367, de 
14-11-1990) s’encomanava a l’administració de la Generalitat de Catalunya la creació del 
Registre de Museus de Catalunya, que havia de ser l’inventari oficial dels museus catalans. 
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Atès que l’administració de la Generalitat de Catalunya en compliment d’aquest mandat 
i mitjançant el Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990 va 
crear el Registre de Museus de Catalunya, regulant el seu objecte, funcions d’aquest Registre, 
així com el procediment d’inscripció. 

Atès que els articles 5.1 de la llei 17/1990, de 2 de novembre i 22.2 i 24 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990 de l’administració de la 
Generalitat condicionen la inscripció en el Registre de Museus de Catalunya i la continuïtat en 
el mateix a que compleixin la normativa vigent. 

Atès que l’article 30 del Decret 35/1992, de 10 de febrer disposa que l’incompliment 
per un museu de les condicions establertes a la Llei de museus i a la normativa que la desplega 
li impedeix no solament estar inscrit al registre de Museus de Catalunya sinó també rebre ajuts 
de la Generalitat de Catalunya i beneficiar-se del suport tècnic que presta el Departament de 
Cultura per mitjà dels Serveis d’Atenció als Museus. 

Atès que tal com està redactada la normativa abans esmentada dificulta en gran manera 
la recuperació de museus que hagin vist cancelada la seva inscripció en el Registre de Museus 
de Catalunya, així com que col.leccions privades amb peces valuoses adquireixin la condició de 
museus, perquè els edificis on estan no reuneixen les condicions exigides per la normativa 
vigent. La falta d’adequació de l’immoble fa necessari d’adquirir-ne un altre o arreglar 
l’existent, fets que comporten una gran despesa, que sense el suport de les diferents 
administracions públiques, i especialment la Generalitat de Catalunya, són difícils de portar-los 
a terme. 

Atès que el Museu del Vi- Museu de Vilafranca, està pendent d’inscripció en el Registre 
de Museus de Catalunya, i en el cas de que se li denegui la seva inscripció, perquè s’estimi que 
no compleix la normativa vigent, que la compleix, es pot trobar que, per aplicació de l’article 30 
del decret 35/1992, de 10 de febrer no podrà rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya ni 
beneficiar-se del suport tècnic que presta el Departament de Cultura per mitjà dels Serveis 
d’Atenció als Museus. Tenint en compte que el Museu de Vilafranca- Museu del Vi te les 
millors, i en major nombre de peces, sobre la temàtica del vi i la vinya, així com altres 
col.leccions d’altres temàtiques molt valuoses, no és normal que per normativa legal no pugui 
rebre ajuts de la Generalitat que l’ha catalogat com Museu Nacional de la Vinya i el Vi de 
Catalunya, fet que fa pensar que és necessari modificar la legislació vigent perquè aquest 
supòsit o altres de semblants no es puguin produir. 

 
Per això, el Grup Municipal del Partit Popular demana que el Ple de l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès, ACORDI: 
Demanar al Parlament de Catalunya i a l’administració de la Generalitat de Catalunya 

que modifiquin l’article 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, així com els articles 22.2 i 24 
del Decret 35/1992 de 10 de febrer, de desplegament parcial de la llei abans esmentada, en el 
sentit de que els museus nacionals de Catalunya, pel simple fet de la seva catalogació com a tals 
estaran inscrits en el Registre de Museus de Catalunya; o bé en el seu cas, modifiquin l’article 
30 del decret 35/1992, de 10 de febrer, en el sentit de que no s’apliquin els efectes previstos en 
aquest precepte en cas d’incompliment de la normativa vigent si es tracta de Museus Nacionals 
de Catalunya, o museus o col.leccions que tinguin un projecte visat pel Conseller de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya que els hi permeti complir-la en un termini raonable. 

   
Josep Ramon (PP) considera que cal modificar la normativa, perquè ara el Museu de Vilafranca 
pretén millorar, i la norma no li permetria accedir a subvencions i ajuts tècnics. 
 
Tot seguit es dóna lectura a una esmena a la moció que presenten els grups d’ERC i Socialista 
(PSC-ICV), amb el redactat següent: 
 
-  A la part expositiva: 
- En el 6è paràgraf, eliminar l’afirmació. “que la compleix”, atès que, encara ara, el Museu de 

Vilafranca no compleix la totalitat de la normativa vigent de museus: seguretat per les 
col.leccions, accessibilitat de les dependències i inventari –encara incomplert. 

- . En el mateix paràgraf  eliminar l’afirmació. “que l’ha catalogat com a Museu Nacional de 
la Vinya i el Vi de Catalunya”, dons la creació de Museu Nacional requereix una llei pròpia 
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per cada cas (Títol 3, capítol 2, secció 1 de la Llei 17/90 de museus) i en el seu lloc afegir-
hi: “que segons Resolució 138/VII el Parlament de Catalunya ha adoptat la resolució, entre 
altres, d’instar al govern de la Generalitat per tal de garantir l’assistència tècnica i jurídica 
necessària per tal que el museu esdevingui el Museu de la Vinya i el Vi de Catalunya”. 

 
-  Canviar la totalitat de la part dispositiva amb el text següent: 
1. Demanar al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat de Catalunya que es 

procedeixi a la modificació de l’artricle 5.1 de la Llei 17/1990. De 2 de novembre de 
museus, eliminant-ne el segon paràgraf i per tal que es modifiqui l’article 30.1 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer , en el sentit que “tot impedint la inscripció al Registre de Museus 
de Catalunya, l’incompliment de la Llei no suposi la impossibilitat absoluta d’accedir a 
ajuts econòmics i suports tècnics de la Generalitat de Catalunya. L’administració haurà de 
preveure els mecanismes necessaris que facin possible aquest suport amb la finalitat de 
superar les mancances que son causa de l’incompliment de la Llei” 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que accepti el projecte executiu de rehabilitació i 
ampliació del Museu del Vi-Museu de Vilafranca, com a compromís indispensable que 
subsanarà les mancances d’accessibilitat i adaptació de l’immoble actual i així que el nostre 
museu sigui inclòs dins el Registre oficial de Museus de Catalunya. 

3. Que una vegada s’hagi iniciat aquest darrer procediment, s’insti al Govern de la Generalitat 
de Catalunya per tal que es declari el Museu del Vi-Museu de Vilafranca com a Museu 
d’interès Nacional, en concurrència al que preveu l’article 25.1 de la Llei 17/1990, de 2 de 
novembre , de museus. 

 
Joan Ríos (ERC) defensa l’esmena, la qual tracta de ser més precisos des del punt de vista legal. 
Tots compartim que el Museu ha d’estar reconegut, però mai no ha estat inscrit en el registre ni 
catalogat com a museu nacional. Cal poder accedir als ajuts per tal que el Museu pugui millorar 
i ser registrat pel fet de complir la normativa establerta. 
 
Josep Ramon (PP) accepta l’esmena, i per unanimitat el text aprovat és el següent: 
 
 Atès que per l’article 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, (DOGC núm. 1.367, de 
14-11-1990) s’encomanava a l’administració de la Generalitat de Catalunya la creació del 
Registre de Museus de Catalunya, que havia de ser l’inventari oficial dels museus catalans. 

Atès que l’administració de la Generalitat de Catalunya, en compliment d’aquest 
mandat, i mitjançant el Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 
17/1990, va crear el Registre de Museus de Catalunya, regulant el seu objecte, funcions 
d’aquest Registre, així com el procediment d’inscripció. 

Atès que els articles 5.1 de la llei 17/1990, de 2 de novembre i 22.2 i 24 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer, condicionen la inscripció en el Registre de Museus de Catalunya i la 
continuïtat en el mateix a que els museus compleixin la normativa vigent. 

Atès que l’article 30 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, disposa que l’incompliment 
per un museu de les condicions establertes a la Llei de museus i a la normativa que la desplega 
li impedeix no solament estar inscrit al registre de Museus de Catalunya, sinó també rebre ajuts 
de la Generalitat de Catalunya i beneficiar-se del suport tècnic que presta el Departament de 
Cultura per mitjà dels Serveis d’Atenció als Museus. 

Atès que tal com està redactada la normativa abans esmentada dificulta en gran 
manera la recuperació de museus que hagin vist cancel.lada la seva inscripció en el Registre de 
Museus de Catalunya, així com que col.leccions privades amb peces valuoses adquireixin la 
condició de museus, perquè els edificis on estan no reuneixen les condicions exigides per la 
normativa vigent. La falta d’adequació de l’immoble fa necessari d’adquirir-ne un altre o 
arreglar l’existent, fets que comporten una gran despesa, que sense el suport de les diferents 
administracions públiques, i especialment la Generalitat de Catalunya, són difícils de portar-
los a terme. 

Atès que el Museu del Vi- Museu de Vilafranca, està pendent d’inscripció en el Registre 
de Museus de Catalunya, i en el cas de que se li denegui la seva inscripció, perquè s’estimi que 
no compleix la normativa vigent es pot trobar que, per aplicació de l’article 30 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer, no pugui rebre ajuts de la Generalitat de Catalunya ni beneficiar-se 
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del suport tècnic que presta el Departament de Cultura per mitjà dels Serveis d’Atenció als 
Museus. Tenint en compte que el Museu de Vilafranca- Museu del Vi té les millors, i en major 
nombre de peces, sobre la temàtica del vi i la vinya, així com altres col.leccions d’altres 
temàtiques molt valuoses, no és normal que per normativa legal no pugui rebre ajuts de la 
Generalitat, per Resolució 138/VII, el Parlament de Catalunya ha adoptat la resolució, entre 
d’altres, d’instar al govern de la Generalitat per tal de garantir l’assistència tècnica i jurídica 
necessària per tal que el museu esdevingui el Museu de la Vinya i el Vi de Catalunya. És 
necessari, per tant, modificar la legislació vigent perquè aquest supòsit o altres semblants no es 
puguin produir. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
1. Demanar al Parlament de Catalunya i al govern de la Generalitat de Catalunya que es 

procedeixi a la modificació de l’article 5.1 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
museus, eliminant-ne el segon paràgraf i per tal que es modifiqui l’article 30.1 del Decret 
35/1992, de 10 de febrer , en el sentit que “tot impedint la inscripció al Registre de Museus 
de Catalunya, l’incompliment de la Llei no suposi la impossibilitat absoluta d’accedir a 
ajuts econòmics i suports tècnics de la Generalitat de Catalunya. L’administració haurà de 
preveure els mecanismes necessaris que facin possible aquest suport amb la finalitat de 
superar les mancances que són causa de l’incompliment de la Llei” 

2. Demanar al Govern de la Generalitat que accepti el projecte executiu de rehabilitació i 
ampliació del Museu del Vi-Museu de Vilafranca, com a compromís indispensable que 
subsanarà les mancances d’accessibilitat i adaptació de l’immoble actual i així que el 
nostre museu sigui inclòs dins el Registre oficial de Museus de Catalunya. 

3. Que una vegada s’hagi iniciat aquest darrer procediment, s’insti al Govern de la 
Generalitat de Catalunya per tal que es declari el Museu del Vi-Museu de Vilafranca com a 
Museu d’interès Nacional, en concurrència al que preveu l’article 25.1 de la Llei 17/1990, 
de 2 de novembre , de museus. 

 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA DE LA VILAFRANCA 
MEDIEVAL 
 
Es presenta la següent moció per part del grup de la CUP: 
 

Al ple del mes d’abril del 2004, la CUP va presentar una moció sobre l’aplicació de la 
Carta Arqueològica de Vilafranca realitzada el 1990. La Carta és l'inventari del patrimoni 
arqueològic del municipi i és una eina que serveix per protegir, estudiar i difondre aquest 
patrimoni. Dona a conèixer els elements que formen part de la nostra història i vol evitar que 
aquests siguin destruïts sense tant sols ni catalogar. 

En aquella moció de la CUP ja dèiem que és l'Ajuntament qui planeja el 
desenvolupament urbanístic del municipi i  qui ha de vetllar pel patrimoni arqueològic, alhora 
de donar les llicències d’obres. També alertarem de la concessió de permisos d’obres en espais 
protegits, que van comportar la destrucció de jaciments arqueològics irrecuperables. 

Just farà un any, s'aprovar que es realitzaria un protocol d’actuació per protegir les 
finques afectades per la Carta Arqueològica i que abans de concedir una llicència d'obres, la 
finca hauria de ser revisada i catalogada per arqueòlegs/gues. Altres punts que vàrem aprovar 
són que la Generalitat incrementes els ajuts i que l'Ajuntament recolzes les trobades 
científiques. 

Donat que Vilafranca és una vila d'origen medieval i existeixen carrers del mateix 
origen compresos dins l'antiga muralla. El Carrer del Coll (s. XIII), els carrers dels Ferrers, de 
St. Joan, d'en Graupera, de la Fruita, de la Palma, de la Cort, de St. Maria, Puigmoltó (s. XIV) i 
les places de l'Oli, Vall del Castell, carrer de St. Bernat... (s. XV). Entenem que el perímetre 
interior de les muralles (centre històric) és l'espai que ocupava la ciutat medieval. 

Donat que les muralles de Vilafranca (s. XIV) estan protegides, entenem que el 
perímetre interior de les mateixes també és del segle XIV o anterior, però no es troba totalment 
inventariat dins la Carta Arqueològica. No hem d'oblidar que el centre històric medieval de 
Vilafranca era habitat per varis milers de persones. 
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Donat que en moltes cases enderrocades del centre històric no s´hi fan revisions 
arqueològiques i l'article 49 del POUM, en el cas de solícitar la llicència d'enderrocament només 
demana “fotografies en les qual es pugui apreciar si en l'obra a enderrocar o a demolir existeix 
algun element d'interès especial per a l'Ajuntament, des del punt de vista històric, artístic o 
tradicional”. Entenem que cal una major protecció de la vila medieval. 

Donat que en l'article  18 del POUM  on parla del catàleg de béns a protegir i fa esment 
del Pla especial i catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de Vilafranca del Penedès, 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 13-07-88. Mesura de protecció de 
monuments, edificis, jardins, paisatges, béns culturals, conjunts urbans, etc. Caldria donar mes 
relleu a l'apartat arqueològic. 

Donat que l'acord de Govern entre PSC i ERC pel 2004-2007 van prendre el compromís  
“de continuar vetllant per la defensa del patrimoni històric de Vilafranca i l’impuls de la 
rehabilitació del centre històric i la redacció de normatives per la millora de la imatge urbana ". 

Per tot plegat, des de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) fem arribar la nostra 
proposta per tal de que aquest Ple Municipal acordi: 

1.- Demanar la redacció del protocol d'actuació per protegir el patrimoni històric de les 
finques afectades per la Carta Arqueològica,  aprovat en el ple del mes d’abril del 2004. 

2.- Que per sol·licitar una llicència d’obres al nucli medieval de Vilafranca, dins l'antiga 
muralla, sigui d'obligatorietat la revisió i l'estudi prèvi per un/a arqueòleg/ga que certifiqui que 
les obres no malmeten cap jaciment arqueològic. 

3.- Que es realitzin campanyes de conscienciació sobre el nostre passat medieval i 
d'informació  dels ajuts existents. 

4.- Que es realitzi un control en totes les obres que s'estan realitzant al centre històric 
medieval en l'actualitat. 

5. Cercar fórmules per garantir en el futur la conservació del patrimoni arqueològic del 
centre de la Vilafranca medieval. Estudiar la possibilitat de fer un Pla Especial específic sobre el 
tema arqueològic de la Vilafranca medieval. 
  
Otger Amatller (CUP) ofereix referències fotogràfiques de part del patrimoni que s’ha perdut en 
els darrers anys. Cal prevenir la destrucció de certs elements arqueològics, amb la finalitat de no 
perdre’n encara més, ja que parlem d’elements que expliquen la història de Vilafranca.  
 
Actualment l’Ajuntament controla les obres a la zona de l’antiga muralla i en els indrets fixats 
en la Carta Arqueològica i en el POUM, però cal protegir preventivament més indrets. Cal 
adoptar mesures dins la zona de l’antiga muralla, i no remetre’s exclusivament al deure legal 
dels propietaris de comunicar a l’Administració les troballes. 
 
A continuació, es llegeix la següent esmena a la moció del grup de CiU: 
 

Atès que s’ha de preservar el patrimoni arqueològic sense perjudicar el particular afectat 
ja que és un patrimoni a conservar per la colectivitat. 

Atès que en cap lloc es priva a l’Ajuntament de tenir contractat em el règim que sigui 
convenient un arqueòleg adscrit als serveis tècnics de l’Ajuntament. 

 
El GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ proposa que el segon punt de 

l’acord de la moció es redacti com segueix: 
“Que prèvia a la concessió de qualsevol llicència d’obres en el nucli medieval de 

Vilafranca, es faci pels serveis tècnics municipals la revisió de forma que es certifiqui que les 
obres no malmetin cap jaciment arqueològic”. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra a favor de la moció, però cal que el particular que ja ha de suportar 
la càrrega de la conservació no es vegi obligat també a  costejar els estudis arqueològics. 
Igualment, s’han de cercar fórmules per intervenir en altres zones amb patrimoni arqueològic 
d’interès. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-, en nom dels dos grups municipals de govern) 
recorda que l’assumpte ja es va parlar en el si de la comissió informativa.  Entén que parlar 
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d’arqueologia medieval és limitar molt el patrimoni cultural, perquè també s’han de protegir 
certs jardins, el patrimoni bibliogràfic, revisar el patrimoni arquitectònic que s’hagi de protegir, 
etc. Cal que un equip d’experts de caràcter multidisciplinari faci un estudi sobre les mesures 
més adequades, i en aquest sentit ja s’han mantingut alguns contactes. Seria bo que presentessin 
alternatives i després consensuar-les. Cal estudiar com s’ha de conservar i com la ciutadania pot 
gaudir del patrimoni cultural de la vila. També s’estan analitzant les experiències de Mataró i 
altres. 
 
Otger Amatller (CUP) considera que Josep Colomé no tracta el tema específic que ens ocupa. 
És cert que el patrimoni cultural és més ampli, però ara parlem d’unes mesures de protecció 
concretes, les quals són compatibles amb l’estudi proposat. La Carta Arqueològica, tot i que 
potser va arribar a l’Ajuntament l’any passat, data de 1990, i des de llavors s’ha perdut una part 
important del patrimoni. 
 
Pere Regull (CiU), tot i compartir l’esperit de la moció, considera que efectivament l’àmbit 
d’actuació ha de ser més ampli. No és suficient una simple promesa d’un estudi, sinó que calen 
compromisos concrets en el temps. Proposa que es faci l’estudi, que es constitueixi una 
comissió amb tots els grups abans de l’agost i que en dos mesos s’acordin les mesures de 
control de les obres. 
 
Després d’una àmplia discussió amb la participació de tots els grups municipals, Otger Amatller 
(CUP) retira la moció. El govern municipal, per la seva banda, es compromet a crear la comissió 
amb la participació de tots els grups dins del mes de juliol, a encarregar l’estudi tècnic amb 
possibles propostes i a consensuar les mesures adients. 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE ELS ENS MUNICIPALS 
 
Es presenta la següent moció per part de la CUP: 

 
Atès que l'Ajuntament de Vilafranca es constitueix en organismes, comissions, consells 

i patronats per tal de crear formes de gestió per poder organitzar de manera adequada la seves 
necessitats. 

Atès que els òrgans municipals són ens on s'hi troben representats la societat civil 
vilafranquina i per tant, es constitueixen com a òrgans de participació dels sectors implicats en 
l'àmbit definit per l'organisme o patronat. 
 

Atès que el funcionament dels organismes i patronats municipals són un instrument de 
mesura del nivell de participació ciutadana i de transperència del funcionament de 
l'administració pública local. 
   Atès que qualsevol ens de l'organigrama municipal té uns estatuts propis que el regulen 
i el defineixen com a tal. 

Atès que qualsevol òrgan de l'administració local constituïda amb unes funcions 
específiques, ha de tenir un funcionament regular. 

Atès que els patronats, comissions específiques, consells i organismes de l'Ajuntament 
s'haurien de reunir de manera periòdica, per tal que tots els seus membres siguin informats i 
consultats de les accions que es duen a terme en el seu àmbit de treball. 

Atès tot això, la Candidatura d´Unitat Popular demana que el ple aprovi els següents 
punts: 

Que els organismes, comissions, consells o patronats creats i encara no constituïts, com 
“la Comissió Interna sobre Programes Europeus, promoció econòmica, foment i treball”, es 
constitueixin i duguin a terme la tasca per la qual van ser creats. 

Que en els estatuts reguladors dels diferents ens municipals s'estableixi una periodicitat 
regular en les seves convocatòries (un mínim de tres l'any), en el cas que no existeixi aquesta 
especificació. 

Que es respectin les periodicitats establertes en els estatuts de cada un dels  ens 
municipals. 
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Que s'estableixin uns criteris mínims d'obligatorietat d'assistència dels membres dels ens 
municipals (de la mateixa manera com es fa amb els Plens municipals), per tal d'evitar 
l'absència permanent dels seus membres. 
Que les actes de les reunions siguin reenviades als membres dels ens municipals, amb un 
període màxim de 15 dies després de la darrera reunió (i no just abans de la següent reunió com 
succeeix actualment), per tal de facilitar-ne la seva revisió. 
Que es lliurin les ordres del dia de cada ens municipal a casa de cada membre, amb una 
antelació de 15 dies abans de la convocatòria, amb la possibilitat d'incorporar temes en l'ordre 
del dia de la reunió. 
 
Otger Amatller (CUP) denuncia que la comissió interna que es va decidir crear fa molt temps no 
s’ha convocat correctament fins ara (després de presentada la moció). També cal garantir una 
regularitat de les reunions de tots els ens, adoptar mesures que assegurin la presència efectiva 
dels membres i que les actes i els ordres dels dies es lliurin en uns terminis raonables. 
 
Es dóna lectura a la següent esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 
A la part dispositiva: Suprimir els punts 2 i 4 
   Substituir el punt 6 pel següent text: “Que en el si dels consells i 
organismes autònoms es proposi la possibilitat d’ampliar l’antelació necessària per fer la 
convocatòria dels mateixos i que siguin els mateixos membres d’aquests consells i organismes 
els qui decideixin sobre aquesta possibilitat ja recollida en els seus estatuts” 
 
Francisco Romero, en nom dels grups proposants de la moció, considera que la moció és 
positiva, però que el seu text s’ha de matisar. La comissió interna ha trigat en constituir-se, però 
molts assumptes s’han tractat en el si de la comissió informativa de Desenvolupament de la 
Ciutat. El mínim de tres reunions a l’any ja el preveuen els estatuts, és difícil obligar als 
membres dels ens a assistir a les reunions, i la resta de les esmenes responen a qüestions 
lògiques. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que és impossible explicar o justificar que la comissió interna no 
s’hagi convocat en dos anys, encara que no s’hagués establert un termini concret. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i quant a l’esmena esperarà a conèixer el parer de la 
CUP al respecte. 
 
Aureli Ruíz (CiU) considera que les esmenes són en general correctes, i detecta la dificultat 
d’obligar els membres dels ens a assistir-hi. Cal corregir però el problema de les convocatòries 
tardanes o deficients. Es parla del cas d’una convocatòria per al Consell per la Gent Gran rebuda 
tard pel regidor Fernando García. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta desconèixer les raons per les quals 
Fernando García hauria rebut tard una convocatòria. Sobre la comissió interna acordada pel ple, 
inicialment hi va haver un malentès, i (sense que serveixi d’excusa) després es va fer una segona 
convocatòria a la qual van assistir només dues persones. 
 
Finalment, tant l’esmena com la moció esmenada s’han aprovat per unanimitat. 
 

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca es constitueix en organismes, comissions, consells i 
patronats per tal de crear formes de gestió per poder organitzar de manera adequada la seves 
necessitats. 

Atès que els òrgans municipals són ens on s'hi troben representats la societat civil 
vilafranquina i per tant, es constitueixen com a òrgans de participació dels sectors implicats en 
l'àmbit definit per l'organisme o patronat. 
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Atès que el funcionament dels organismes i patronats municipals són un instrument de 
mesura del nivell de participació ciutadana i de transperència del funcionament de 
l'administració pública local. 
   Atès que qualsevol ens de l'organigrama municipal té uns estatuts propis que el regulen 
i el defineixen com a tal. 

Atès que qualsevol òrgan de l'administració local constituïda amb unes funcions 
específiques, ha de tenir un funcionament regular. 

Atès que els patronats, comissions específiques, consells i organismes de l'Ajuntament 
s'haurien de reunir de manera periòdica, per tal que tots els seus membres siguin informats i 
consultats de les accions que es duen a terme en el seu àmbit de treball. 

 
Atès tot això, S’ACORDA: 

1. Que els organismes, comissions, consells o patronats creats i encara no constituïts, com “la 
Comissió Interna sobre Programes Europeus, promoció econòmica, foment i treball”, es 
constitueixin i duguin a terme la tasca per la qual van ser creats. 

2. Que es respectin les periodicitats establertes en els estatuts de cada un dels  ens municipals. 
3. Que les actes de les reunions siguin reenviades als membres dels ens municipals, amb un 

període màxim de 15 dies després de la darrera reunió (i no just abans de la següent reunió 
com succeeix actualment), per tal de facilitar-ne la seva revisió. 

4. Que en el si dels consells i organismes autònoms es proposi la possibilitat d’ampliar 
l’antelació necessària per fer la convocatòria dels mateixos i que siguin els mateixos 
membres d’aquests consells i organismes els qui decideixin sobre aquesta possibilitat ja 
recollida en els seus estatuts 

 
 
XVI. MOCIÓ PLA DE MOBILITAT 
 
Es presenta la següent moció de la CUP: 
 

Atès que en el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del mes novembre de 2003, es va 
aprovar per unanimitat una moció presentada per la CUP sobre la Xarxa carrils bici. 

 Atès que la moció sobre la Xarxa carrils bici acordava: 
“Que s'elabori en un termini màxim de 6 mesos, un projecte de planificació de xarxa de 

carrils bici per al municipi, que permeti la mobilitat en aquest vehicle no només a les noves 
zones urbanitzades, sinó a tot el casc urbà de la vila.” 

“Que durant l'any 2004 s'iniciïn els treballs dels principals eixos de comunicació (els 
que s'indiquin en el projecte) per tal de deixar connectats, com a mínim, els espais de més 
afluència de la vila...” 

Atès que en les intervencions del ple del mes de novembre de 2003 el Regidor de medi 
ambient afirmava “que comparteix la moció, i afirma que ja s'està treballant des del Pla d'Acció 
Ambiental...” i que “en el Consell es crearà una comissió que enllesteixi el pla en sis mesos...” 

 Atès que fa 18 mesos esperem el compliment de l'acord municipal sobre la xarxa de 
carrils bici i alhora prengui forma amb unes propostes concretes. El Regidor de medi ambient 
s'hi va comprometre i sempre ha insistit que s'hi està treballant. 

 Atès que per part de l'Ajuntament no es destinen prou recursos humans a la regidoria de 
medi ambient. Medi Ambient només té una tècnica contractada i es materialment impossible 
que pugui executar o coordinar les propostes del Pla d'Acció Ambiental i les propostes 
resultants de l'Estudi de  Mobilitat de febrer de 2005. A la pràctica totalitat de departaments de 
l'Ajuntament hi treballen mes d'una persona (Promoció Econòmica 5 persones, Urbanisme 19 
persones, Pla Vila Jove 3 persones, Cultura 19 persones, Educació 39 persones, etc).  

 Atès que la mobilitat en cotxe a Vilafranca s'ha disparat progressivament en els darrers 
anys. Que en la majoria de ciutats acapara dues terceres parts de l'espai públic i té un alt grau 
d'inseguretat per a vianants i ciclistes i el seu ús suposa un malbaratament d'energia al generar el 
90% de la contaminació de les ciutats. És per aquests motius que cal apostar per una mobilitat 
basada en anar a peu, en bicicleta o en transport públic. La bicicleta ha de ser un dels mitjans de 
transport més importants en un futur no gaire llunyà per la nostra vila. 
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Atès que la xarxa de carrils bici, és un dels projectes mes demanats en els programes 
electorals dels diferents partits del consistori. Apareix sempre en tots els programes municipals, 
però la realitat és que, a hores d'ara, només tenim molt pocs trams aïllats de carril bici a 
Vilafranca. 

 Atès que l'Equip de Govern en el seu propi acord de govern (PSC-ERC-ICV), planteja 
impulsar una xarxa de carril bici als Plans Especials de la Serreta i de les muntanyes de Sant Pau 
i Sant Jaume, “crearem una xarxa de carrils-bici que connecti amb els camins rurals i 
promourem la mobilitat sostenible, amb les entitats i sectors ciutadans interessats.” 

 Atès que el proper 12 de maig se celebrarà a Vilafranca la 6ena Assemblea General de 
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. Per avançar cap a models més sostenibles de 
desenvolupament i on es parlarà dels compromisos de Kyoto. 
 

La Candidatura d'Unitat Popular demana a aquest ple, que acordi: 
 Què l'Ajuntament augmenti el nombre recursos humans a treballar a la regidoria de 

medi ambient, per tal de poder fer front a les necessitats d'aquesta.  
Que en la pròxima reunió del Consell de Medi Ambient, el 15 de juny, l'equip de govern 

presenti un calendari per l'execució del Pla de Mobilitat. 
Que s'obri un període d'un més perquè els membres del consell puguin fer-hi 

al·legacions, i es torni a reunir el Consell de Medi Ambient per tal d'aprovar definitivament el 
calendari d'execució del Pla de Mobilitat. Aquest haurà de ser d'obligat compliment per part de 
l'equip de govern. 
 
Aquesta moció s’ha rebutjat amb 1 vot a favor (CUP), 12 en contra (grups Socialista –PSC-
ICV- i d’ERC) i 7 abstencions (grups de CiU i del PP). 
 
Defensa la moció Otger Amatller (CUP), qui destaca la importància de dotar de més recursos 
humans el Departament de Medi Ambient. Es va aprovar crear una xarxa de carrils bici l’any 
2003, mentre que el Pla finalment presentat recentment parla de l’any 2007. Hi ha mesures 
sense massa cost que es podrien implementar  abans de 2007. La reunió del Consell actualment 
ja s’ha fet (la moció es va presentar en el mes de maig), però els seus membres no han pogut 
formular esmenes. 
 
Es fa constar que existien unes esmenes presentades pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, 
les quals són però retirades. Patro Recober explica que el Consell de Medi Ambient ja s’ha 
celebrat. El Pla de Mobilitat elaborat no aborda només la qüestió dels carrils bici, i té tres fases. 
La primera fase arriba fins a 2007, la qual cosa no significa que hagi de començar l’any 2007, 
sinó abans. Els membres del Consell han disposat de més d’un mes per estudiar les propostes. 
S’adopta el compromís de tenir enllestida la primera fase del Pla l’any 2007, amb excepcions 
lògiques, ja que no es poden habilitar carrils bici sobre la coberta del ferrocarril si aquesta 
encara no està acabada. Recober demana que es retiri la moció, ja que només queda pendent 
l’assumpte dels recursos humans del Servei; es tracta d’una qüestió que ell personalment 
recolzarà, però que s’ha de discutir globalment en el marc del pressupost municipal. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que els membres del Consell van disposar del Pla amb un mes 
d’antelació, però el calendari no el van tenir a les mans fins a la reunió celebrada ahir. Insisteix 
en la necessitat de més recursos humans, i l’alcalde manifesta que els recursos humans s’han de 
decidir quan s’aprova el pressupost, de forma reflexiva i amb la participació de tothom. 
 
 
XVII. MOCIÓ SOBRE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups d’ERC, Socialista (PSC-ICV), de CiU, del PP i 
de la CUP, amb el redactat final següent: 
 
Actualment, des del Consell de Coordinació Universitària s’està estudiant el disseny de 
diferents titulacions universitàries per tal d’homologar-les amb l’Espai Europeu d’Educació 
Superior l’any 2010. 
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Creiem que les universitats han d’evolucionar amb les societats, enriquint-les i vetllant pel 
coneixement i la cultura del territori on s’ubiquen. 
 
Per això, volem fer palès el nostre rebuig a la proposta de retallada de diferents titulacions que 
s’imparteixen al nostre país, precisament perquè considerem que formen part de la nostra 
cultura, de la nostra manera d’entendre i d’estendre el coneixement, i la nostra identitat. 
Retirar la titulació de Filologia catalana (també la basca i la gallega), (amagant-la subtilment 
en una titulació genèrica com podria ser “Llèngua i literatura europea” quan, en canvi, es 
manté la de “Filologia Hispànica”), retirar la d’història de l’art, la d’enologia o la de les 
ciències del mar, va en contra de la diversitat que creiem que han d’ofertar les Universitats. 
Per enriquir la cultura i el coneixement cal donar autonomia a les diferents universitats i 
afavorir la diversitat i l’especialització, sinó només aconseguirem tenir estudis universitaris 
clònics i empobrits. 
 
Per tot això, S’ACORDA: 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca se sumi al rebuig d’aquesta proposta de retallada de 

titulacions universitàries. 
 
2. Que fem arribar el nostre rebuig al conseller d’universitats, Carles Solà, per donar-li tot el 

nostre suport en aquesta tasca, així com el nostre suport a les Universitats catalanes que 
s’han manifestat obertament en contra del projecte.  

 
3. Enviar aquesta proposta a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 

Catalana de Municipis perquè s’afegeixin a la mostra de rebuig del projecte i per tal de fer 
palès el suport a les nostres universitats.  

  
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Recasens (ERC) es remet als termes de la moció. És cert que el president del Govern ha 
manifestat que la reforma no s’aprovarà d’aquesta forma, però de moment la proposta del 
Consell de Coordinació Universitària encara existeix. No és admissible que se suprimeixin 
titulacions en matèria de filologia, i en el nostre cas els estudis de filologia catalana han de 
subsistir. 
 
Josep M. Figueras (CiU) considera que la reforma seria aberrant. No es poden suprimir els 
estudis universitaris de filologia catalana, sobretot quan universitats de moltes parts del món 
tenen creades càtedres de català. Vol homenatjar  la professora de català a Moscou Isolda 
Vigvava, recentment traspassada i vinculada familiarment a Vilafranca. Figueras proposa 
trametre la moció a la FMC i a l’ACM, per garantir que arribi als municipis (proposta ja 
incorporada al text transcrit). 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra favorable a la moció. Cal agrupar 
titulacions en el marc europeu, però deixant un marge d’elecció. Especialment cal respectar els 
estudis de filologia, tal com ha manifestat el mateix president del Govern. 
 
 
XVIII. MOCIÓ PROCEDIMENT DELICTE ELECTORAL 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 

Recentment, hem sabut que deu joves penedesencs han estat cridats a declarar acusats 
d'un presumpte delicte electoral per haver participat en la manifestació contra la Constitució 
Europea que es va celebrar el 19 de febrer a Vilafranca convocada per la Plataforma “El 
Penedès diu NO a la Constitució Europea”, plataforma promoguda per diversos col·lectius de 



 27

l'esquerra independentista i de moviments socials de la comarca entre els quals hi havia també la 
CUP. 

Els joves afronten possibles penes de presó i multes accessòries pel sol fet de participar 
en una manifestació que si es va realitzar durant la “jornada de reflexió electoral” va ser per 
denunciar la manca d'espais per expressar els motius del NO a la Constitució Europea davant el 
desplegament desorbitat de mitjans propagandístics de difondre el SÍ. Està clar, doncs, que amb 
aquesta acció repressiva no es persegueix cap delicte electoral sinó la dissidència de l'esquerra 
independentista i dels moviments socials de la nostra comarca. 
 
Atès això, la CUP demana al Ple: 

1. Que el plenari mostri el seu suport als encausats. 
2. Que el plenari exigeixi el sobreseïment del cas. 

 
Otger Amatller (CUP) recorda que es va comentar l’assumpte en junta de portaveus. Es va 
parlar de possibles gestions, però ell ha parlat amb els encausats i aquests són partidaris de 
mantenir la moció. Els acusats van fer una protesta pacífica, i el Govern va realitzar propaganda 
il·legal a favor del sí en el referèndum. 
 
Es dóna lectura a l’esmena a la totalitat presentada  pel grup Socialista (PSC-ICV), amb el 
redactat següent: 
 
 Davant el fet que diferents joves del Penedès han estat cridats a declarar pel fet 
d’haver-se manifestat el passat 19 de febrer en la jornada de reflexió del referèndum sobre la 
Constitució Europea, es proposa que aquest Ple acordi: 
 
1. L’Ajuntament de Vilafranca manifesta la seva voluntat d’establir el diàleg necessari per tal 

que es garanteixi el dret a expressat  les diferents opcions ideològiques i el deure a fer-ho 
en el marc que estableixen les normes democràtiques acordades en el si del nostre estat de 
dret. 

2. És per això que l’Ajuntament de Vilafranca des del respecte a la independència judicial fa 
una crida a trobar una solució que permeti superar aquesta situació. En el cas que hi hagi 
sentència l’Ajuntament de Vilafranca estudiarà la decisió judicial i valorarà les possibles 
accions jurídiques a emprendre.  

 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) recorda que en junta de portaveus es va acordar 
demanar les dades adients als advocats dels acusats, i fer alguna gestió discreta davant la 
Fiscalia. La justícia no ha acabat la seva tasca i se l’ha de deixar actuar amb independència. Fins 
ara el portaveu de la CUP no ha aportat cap mena de dada per facilitar el contacte. 
 
L’alcalde Marcel Esteve reitera que en junta de portaveus es va acordar fer alguna gestió legal 
per impedir que els acusats poguessin patir mesures judicials exagerades, i en aquest cas es 
requereix discreció i respecte vers el poder judicial. Manté l’oferta de diàleg, però lamenta que 
Otger Amatller no hagi ni tan sols trucat a l’alcaldia per manifestar la seva postura, ni hagi atès 
la petició de dades que li va fer el secretari de l’Ajuntament, quan hi ha persones que necessiten 
un recolzament correcte. 
 
Otger Amatller (CUP) critica el fet que l’esmena no mostri cap suport als acusats. En junta de 
portaveus es va comentar que seria bo entrar en contacte amb ells, però aquests prefereixen 
seguir la via de la moció. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’esmena a la totalitat. Ramon Xena (ERC) rebutja 
l’esmena i recolza la moció, oferint-se per encapçalar-la. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que comparteix algunes manifestacions de la CUP sobre la manca 
d’imparcialitat del Govern en el referèndum. Però les normes s’han d’acatar, i el dia de reflexió 
s’ha de respectar. Seria lamentable que hi hagués una condemna judicial desproporcionada. En 
junta de portaveus es va acordar realitzar una discreta gestió davant la Fiscalia, i ell pensava que 
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ja s’havia fet. Els acusats sabien que era dia de reflexió, i han de ser responsables també (sense 
entrar en valoracions penals) dels seus actes. No pot donar suport a la moció íntegrament, i li 
estranya que Otger Amatller no vulgui que es portin a terme les gestions comentades. 
 
L’alcalde Marcel Esteve lamenta la situació creada, i continua oferint la col·laboració que sigui 
possible d’acord amb la llei. Per la seva part, Patro Recober (PSC-ICV) afirma que ell pensava 
que les gestions acordades ja s’havien realitzat. L’Ajuntament no pot vulnerar els procediments 
ni entrar a valorar les actuacions judicials. Seria adient que la moció es retirés. 
 
Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, és aprovada amb 10 vots a favor (grups Socialista –
PSC-ICV- i del PP), 4 en contra (ERC i CUP) i 6 abstencions (CiU). 
 
Finalitzada la votació, l’alcalde Marcel Esteve torna a lamentar la situació, i opina que s’hauria 
de poder dialogar amb tacte sense forçar votacions en el ple d’aquesta naturalesa. Vol creure 
que tots compartim que la possibilitat d’un diàleg sobre aquest assumpte encara hi és. 
 
 
XIX. MOCIÓ SOBRE TRENS DE RODALIES 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup del PP: 
 
Atès que fa poc que s’ha posat en marxa la nova línia de trens de Rodalies C7 que uneix 
directament les estacions de Martorell i de Cerdanyola Universitat, sense haver de travessar 
Barcelona. 
 
Atès que amb la nova línia es redueix de forma considerable la duració del viatge entre 
Vilafranca del Penedès i l’estació de Cerdanyola Universitat, que ha passat de dues hores de tren 
a una, depenent de la combinació horària. Respecte aquesta última, a vegades els usuaris es 
troben que per quatre minuts no poden fer el canvi de trens i s’han d’esperar mitja hora més a 
que passi un altre o a vegades més. 
 
Atès que la duració del viatge es podria reduir encara més si la nova línia de trens de Rodalies 
C7 tingués sortida des de  Vilafranca del Penedès com a mínim en la franja horària d’entrada i 
sortida de la Universitat Autònoma de Catalunya. Millora de la que es podrien beneficiar 223 
estudiants de l’Alt Penedès que cursen estudis amb aquesta universitat, una part dels quals fins 
ara es traslladaven en cotxe particular per la mala combinació horària dels trens. 
 
Atès que en l’actualitat la línia C-4 del servei de Rodalies de RENFE que uneix Vilafranca del 
Penedès amb Barcelona està col.lapsada en els horaris punta del matí i del migdia, que utilitzen 
estudiants i persones que treballen a Barcelona, fet que fa necessari l’increment de places 
d’aquest servei i crea una nova franja horària punta entre les 13 i les 15 hores, que comporta el 
pas d’un tren del servei de Rodalies RENFE cada quinze minuts. 
 
El grup Municipal del Partit Popular demana que pel Ple de l’Ajuntament S’ACORDI: 
Demanar a RENFE: 
 
1. Que la línia C7 direcció Cerdanyola Universitat Autònoma tingui sortida des de Vilafranca 

del Penedès com a mínim en la franja horària d’entrada i sortida de la Universitat Autònoma 
de Catalunya. 

2. Que s’incrementi el nombre de places del servei de Rodalies de RENFE de las línia C4 i es 
creí  una nova franja horària punta entre les 13 i 15 hores, que comporti el pas d’un tren del 
servei de Rodalies RENFE cada quinze minuts per Vilafranca del Penedès. 

  
Josep Ramon (PP) defensa la moció. A parer seu, cal que els trens cap a Cerdanyola surtin des 
de Vilafranca en hores puntes, i reforçar el servei de trens de rodalies cap a Barcelona, tant en 
nombre de places com en freqüència en hores puntes. 
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Seguidament es llegeix una esmena presentada pel grup de CiU, amb el redactat següent: 
 
Atès que s’han de potenciar els serveis i les comunicacions ferroviàries a Vilafranca. 
 
Atès que en aquest Ple hi ha dues mocions que bàsicament diuen el mateix i que per economia 
convé acumular. 
 
EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ proposa que s’afegeixi a la part 
dispositiva de la moció els següents punts: 
 
3.- Que s’incrementi la freqüència i la capacitat dels trens, sobretot en les hores punta, per evitar 
situacions de gent que arriba dreta a l’estació de Vilafranca. 
4.- Habilitació de trens semi-directes que no parin entre Martorell i Barcelona o l’Hospitalet del 
Llobregat. 
5.- Millora dels canals d’informació al públic en casos d’incidències. 
6.- Millora dels arrenjaments i seguretat a les estacions (accessos enllumenat, megafonia, etc.) 
7.- Notificar el present acord al Ministeri de Foment, RENFE, Ajuntaments de l’Alt Penedès i 
Consell Comarcal. 
   
Pere Regull (CiU) afirma que es tracta d’unificar en un únic text la moció del PP i la presentada 
en un sentit similar per l’equip de govern, i que s’ha de tractar en un punt posterior de l’ordre 
del dia. Cal apostar per una millora dels trens de rodalies, en allò que afecta els usuaris de 
Vilafranca i comarca. 
 
L’esmena amb afany d’unificació és acceptada per tots els grups. L’alcalde afirma que la moció 
del govern no pretenia interferir en la del PP, sinó que és una demanda del Consell Comarcal del 
Baix Penedès. Josep Colomé (equip de govern) diu que ja s’han fet gestions amb RENFE i que 
existeix un pla de millora ferroviària, si bé serà difícil executar-lo abans de l’arribada de l’AVE 
a Barcelona. Finalment, Otger Amatller (CUP) indica que aquest és el camí a seguir, i no el de 
les grans obres com el tren de gran velocitat. 
 
La moció aprovada és la següent: 
 

Atès que fa poc que s’ha posat en marxa la nova línia de trens de Rodalies C7 que 
uneix directament les estacions de Martorell i de Cerdanyola Universitat, sense haver de 
travessar Barcelona. 

Atès que amb la nova línia es redueix de forma considerable la duració del viatge entre 
Vilafranca del Penedès i l’estació de Cerdanyola Universitat, que ha passat de dues hores de 
tren a una, depenent de la combinació horària. Respecte a aquesta última, a vegades els 
usuaris es troben que per quatre minuts no poden fer el canvi de trens i s’han d’ esperar mitja 
hora més a que passi un altre o a vegades més. 

Atès que la duració del viatge es podria reduir encara mes si la nova línia de trens de 
Rodalies C7 tingués sortida des de  Vilafranca del Penedès com a mínim en la franja horària 
d’entrada i sortida de la Universitat Autònoma de Catalunya. Millora de la que es podrien 
beneficiar els 223 estudiants de l’Alt Penedès que cursen estudis en aquesta universitat, una 
part dels quals fins ara es traslladaven en cotxe particular per la mala combinació horària dels 
trens. 

Atès que en l’actualitat la línia C-4 del servei de Rodalies de RENFE que uneix 
Vilafranca del Penedès amb Barcelona està col.lapsada en els horaris punta del matí i del 
migdia, que utilitzen estudiants i persones que treballen a Barcelona, fet que fa necessari 
l’increment de places d’aquest servei i crea una nova franja horària punta entre les 13 i les 15 
hores, que comporta el pas d’un tren del servei de Rodalies RENFE cada quinze minuts. 
 
Per tot això, S’ACORDA:  
Demanar a RENFE: 
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1. Que la línia C7 direcció Cerdanyola Universitat Autònoma tingui sortida des de 
Vilafranca del Penedès com a mínim en la franja horària d’entrada i sortida de la 
Universitat Autònoma de Catalunya. 

2. Que s’incrementi el nombre de places del servei de Rodalies de RENFE de las línia 
C4 i es creí  una nova franja horària punta entre les 13 i 15 hores, que comporti el 
pas d’un tren del servei de Rodalies RENFE cada quinze minuts per Vilafranca del 
Penedès. 

3. Que s’incrementi la freqüència i la capacitat dels trens, sobretot en les hores punta, 
per evitar situacions de gent que arriba dreta a l’estació de Vilafranca. 

4. Habilitació de trens semi-directes que no parin entre Martorell i Barcelona o 
l’Hospitalet del Llobregat. 

5. Millora dels canals d’informació al públic en casos d’incidències. 
6. Millora dels arrenjaments i seguretat a les estacions (accessos enllumenat, 

megafonia, etc.) 
7. Notificar el present acord al Ministeri de Foment, RENFE, Ajuntaments de l’Alt 

Penedès i Consell Comarcal. 
 
XX. MOCIÓ SOBRE UNA VEGUERIA PRÒPIA 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups de CiU, d’ERC i de la CUP, promoguda per la 
“Plataforma per una Vegueria pròpia”: 
 
 Atès que els signats de l’Acord de Sant Martí (Consells comarcals del Garraf, Anoia, 
Alt i Baix Penedès i els ajuntaments de Vilanova, Igualada, Vilafranca i El Vendrell) signen el 9 
de març de 2005 un conveni de col.laboració i en el punt II afirmen el següent: El grup 
esmentat neix de la convicció compartida de la profunda similitud i complementarietat entre les 
quatre comarques quant a les necessitats, els problemes i la importància estratègica de la 
mobilitat, i a la determinació també comuna que la projecció de les infrastructures de mobilitat 
en aquestes comarques s’orienti a l’augment de les seves rendes i de la seva qualitat de vida, a 
la millora del seu desenvolupament econòmic i a la seva cohesió social, a l’increment de la 
seva  vertebració interna (comarcal i intercomarcal) i a la vertebració i potenciament del seu 
paisatge, dels seus recursos naturals i agraris i del seu patrimoni cultural i natural, a l’hora 
que serveixin també als interessos i necessitats del conjunt de Catalunya”. 

Considerant que cal aprofitar l’oportunitat històrica, única i irrepetible que es 
presenta, per a debatre i decidir sobre el nostre futur com a comunitat i el nostre encaix dins 
l’organització territorial de Catalunya. I que és l’hora de fer realitat les demandes de la 
ciutadania d’unitat i d’autonomia. 

Valorant el fet que l’organització en vegueries ha de satisfer millor les aspiracions i les 
necessitats del territori, alhora que ha de simplificar l’administració del país. 

Pensant que cal que la nova organització territorial de Catalunya recuperi la unitat del 
nostre territori i que en reconegui la identitat creant una vegueria pròpia. Històricament, el 
Penedès abastava des de l’Arc de Barà al pont del Diable, i des de la serra d’Ancosa a la 
Mediterrània, és a dir, l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf, la part meridional de l’Anoia i les 
parts orientals del Tarragonés i de l’Alt Camp. 

Afirmant que les nostres arrels històriques es remunten al segle XIV amb la “Vegueria 
de Vilafranca” i que, tot i les retallades  successives que ha patit el territori, no ha estat fins la 
divisió del 1833 que s’inicia el procés d’esquarterament. Malgrat tot, el Penedès ha constituït 
des del segle XIV una unitat geogràfica, social i econòmica. 

Subratllant que una vegueria pròpia no és tant sols desitjable, sinó també perfectament 
possible, amb una superfície d’uns 2.000 km2 i una població actual d’unes 400.000 persones. 
Però, a més, també és necessària perquè equilibraria el territori i la població del país, i 
respectaria una zona agrícola, marítima i natural entre les dues grans àrees metropolitanes de 
Barcelona i Tarragona. 

Defensant que el sector de la vinya i el vi, al capdavant de molts altres com el turisme o 
la pesca, ha de continuar sent un dels motors del nostre territori, i que una vegueria pròpia 
crearia i recolzaria estratègies que ens enfortirien. 
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Creient que la recuperació d’una vegueria pròpia comportaria avantatges molt 
importants per als ciutadans. 

Refermaria la nostra capacitat de decisió, a l’hora de definir les grans línies 
estratègiques del nostre territori, que, per la situació geogràfica que té, pateix les pressions 
metropolitanes. 

Permetria gestionar millor els serveis públics i les infrastructures, així com l’ús del 
recursos públics en general, en apropar la gestió  a la ciutadania. 

Ens donaria força i sobirania a l’hora de participar en les decisions de futur del país, 
en disposar d’una veu pròpia. 

Reforçaria els llaços socials i culturals que han anat forjant la nostra identitat, 
contribuint a una millor qualitat de vida. 

 
Recollint la veu d’una important part de la ciutadania que manifesta el seu suport a 

aquesta iniciativa i en defensa del seus drets polítics de participació i decisió, DEMANEM AL 
Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: 

1. Que s’adhereixi i doni suport a la campanya propulsada per la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia (Anoia + Alt Penedès + Baix Penedès + Garraf) i al seu manifest. 

2. Que insti al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a crear una 
vegueria pròpia per a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el 
Garraf en el marc de la nova organització territorial que es planteja des d’aquestes 
institucions. 

3. Que insti al Govern de la Generalitat a treballar per millorar el finançament de 
l’Ajuntament en la nova organització territorial i que la implantació de les 
vegueries no sigui una càrrega més per a la ciutadania. 

4. Que traslladi aquest acord als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix 
Penedès, del Garraf i de l’Anoia, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Comissió d’Organització Territorial, al conseller de 
Política Territorial, al conseller de Relacions Institucionals  i Participació, al 
conseller de Governació i Administracions Públiques, al president del Parlament i 
al president de la Generalitat de Catalunya. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups de CiU, ERC, CUP, PP i Patro Recober 
d’ICV) i 8 en contra (grup Socialista –PSC-ICV- amb l’excepció del regidor d’ICV Patro 
Recober). 
 
D’acord amb el Reglament Orgànic, l’alcaldia ha atès la petició d’intervenció oral en aquest 
punt de l’ordre del dia del representant de la Plataforma per una Vegueria pròpia, Fèlix Simón. 
 
La intervenció de Fèlix Simón és la següent: 
 
“Bona nit a tots els presents i a tots els radio-oïents, 
 
Ens trobem avui aquí, per donar el màxim recolzament a la moció presentada per la 
PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA, una proposta feta des de la intel.ligència, 
articulada territorialment, perquè tots som un sol poble, i feta a partir de plantejaments 
apartidistes. 
 
Però de veritat, creieu que ens cal una, vegueria pròpia? 
 
“La inutilitat dels consells comarcals, atrapats en batalles partidistes i localistes, sense 
competències ni recursos significatius, i amb una estructura, en el fons, poc democràtica i poc 
transparent, com passa a les diputacions.... i ara que ja sabem que la comarca ja no és el que, 
ingènuament, en algun moment s’havia esperat que fos... no ha passat de ser una mena de 
denominació d’origen... un àmbit administratiu sense contingut polític i amb escassa eficàcia 
pràctica en l’organització del territori”. (Salvador Cardús, sociòleg) 
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Doncs si, nosaltres creiem que ens cal una vegueria pròpia, no en tenim prou amb un 
tractament específic, com manifesta el Conseller Primer de la Generalitat, Sr. Josep Bargalló, 
en reconeixement a les nostres realitats històriques i socioeconòmiques. 
Volem una vegueria pròpia, perquè els àmbits polítics de gestió territorial, a Catalunya, seran 
les vegueries i els municipis. 
 
I perquè ens hi juguem molt, volem expressar el rebuig a un nyap, la divisió territorial de 
Catalunya en 7 vegueries, en teoria, en procés d’estudi i negociació....  però a la pràctica, la 
Generalitat desenvolupa la major part de les seves accions seguint les àrees determinades pel 
mapa de set vegueries. És un mapa imposat i il.legítim, que no ha estat aprovat pel Parlament 
de Catalunya. No podem acceptar una política de fets consumats... 
 
Parlo en nom de les persones que com a promotores vàrem constituir aquesta entitat, en la fase 
prèvia de bastiment, que més endavant s’ha vist ampliada en moltes altres, de manera 
voluntària i altruista, i que setmanalment ens venim reunint, en diverses assemblees, perquè són 
les paraules les que serveixen  per definir, defensar i millorar el model de participació 
democràtica.  
 
En dos mesos i escaig, ens hem autoorganitzat, amb rigor  i coordinació per poder garantir una 
participació assemblearia i poder exercir els nostres drets com a ciutadans o veïns, que 
comporta el procés informació-opinió-decisió per consens....  
 
Des del dia de sant Jordi fins el dia d’avui,  diada del solstici d’estiu, desprès d’una presència a 
les passades Fires de Maig, poder explicar millor la nostra proposta a la comarca, hem 
aconseguit de moment, més de 3.000 adhesions personals de veïns, veïns de sempre i també 
nouvinguts i, més de 30 d’entitats ....  
 
Malgrat tot, sabem que aquest projecte és difícil, ja que genera contradiccions i dificultats, per 
l’existència d’interessos creats que s’hi oposaran. Tractem de fer només allò que està al nostre 
abast i, d’expandir-lo per convicció.  
 
Cal recordar que el poble es regeix per les lleis naturals, i nosaltres estem reclamant que es 
reconegui l’existència d’uns territoris naturals; natural es tot allò relacionat amb els mots de 
les mateixes arrels: naixença, nació, natura, gent, geni, genuí, etc.  
 
I que la font de tota sobirania –plenitud de llibertat i de responsabilitat- resideix en l’interior 
de cada comunitat i cal que l’exerceixi des del seu àmbit propi. 
 
La creació d’una vegueria pròpia, entre d’altres coses, pot ajudar a combatre el desencís 
general, de confusió i de desarrelament que ens ha tocat viure... els afers locals, els més 
propers sovint semblen els més llunyans, moltes decisions que ens tocaria com a poble, discutir-
les i decidir-les... són preses des de fora i amb interessos aliens... voldríem que el poble tornés a 
tenir el protagonisme que li correspon del nostre present i futur... 
 
Volem recuperar allò que la política oficial i la democràcia representativa ens ha usurpat, 
l’àmbit públic, per fer-nos responsables de la nostra petita part comunitària. I només la 
participació de tots i totes ho pot fer possible. 
 
Recordem que la democràcia és la força del poble, que té la iniciativa legislativa, els estaments 
oficials (polítics i tècnics), al seu servei, l’han de posar en pràctica. 
 
Parlem de poble i no de societat civil perquè aquesta sol ser elitista... 
 
Volem reiterar el nostre convenciment que una qüestió de la transcendència d’una nova divisió 
no es pot dur a terme sense el consens de la gent del territori., Considerem un dret inalienable 
el fet de poder mantenir la nostra identitat pròpia, ja són excessius els oblits i ara, el que toca, 
és que el Govern de la Generalitat ha de fer possible la descentralització i flexibilitzar el 
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repartiment de competències, de manera que cada territori assumeixi les que corresponen a les 
seves característiques i capacitats. 
 
Feta aquesta introducció, voldria recordar quatre fets concrets: 
 
1.- ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’11 DE GENER 1.933 
- fa 75 anys, 5 mesos i 10 dies - 
 
“Es llegida una proposta signada pels Srs. Sans, Mestre, Guitard, Albertí i Ventura, de que es 
demani, que en la pròxima estructuració de Catalunya, tenint en compte els antecedents que ho 
abonen, la situació estratègica que ocupa, les característiques que ho reclamen d’una manera 
imperiosa, vulgui atorgar-se a la nostra Vilafranca la preponderància d’una Capital amb 
l’instal.lació d’aquells serveis públics que l’assenyalin com una força irradiadora de cultura i 
economia i que ara sense el nexe coordinador dels mateixos ja es donen com una realitat minsa 
i que serien creadors d’una riquesa múltiple, vasta i reproductiva si un òrgan de govern els 
relligués i esperonés d’una llei conscient. 
El Sr. Sans fa la defensa i n’explica l’abast; el Sr. Guitard indica que es podria demanat 
l’adhesio de les entitats de la Vila; el Sr. Armendares ofereix la seva col.laboració com a 
Diputat per tal de recolzar aquesta aspiració al Parlament de Catalunya i suggereix la 
conveniència de que es faci ambient a favor de la mateixa, no com a cosa localista sino cercant 
l’assentiment popular de la Comarca tota, en el sentit de refer l’unitat històrica del Penedès, el 
que podria contribuir a afermar la de Catalunya autònoma; i a l’objecte de crear dit ambient 
proposa siguin convocats els Alcaldes de la Comarca a una reunió, apart d’interessar 
l’adhessió i col.laboració de les entitats de la Vila com ha indicat el Sr. Guitart. Després 
d’intervenir el Sr. Mestre, adherint-se al que ha estat proposat i expressant que ha de donar-se 
un vot de confiança al Diputat Sr. Armentares, a proposta del Sr. Alcalde per unanimitat és 
aprovada la proposició i queda acordat convocar els Alcaldes de la Comarca del Penedès a 
una reunió per tractar de l’assumpte o a les entitats vilatanes a altra a l’objecte de demanar-
les-hi la col.laboració a la campanya que caldria fer per tal de procurar que la dita aspiració 
triumfi”. 
 
2.- CARTA ENVIADA A TOTS ELS ALCALDES DE LES COMARQUES DE L’ALT PENEDÈS, 
EL BAIX PENEDÈS I EL GARRAF, EL GENER DEL 1987, signada per  J. Casanovas i 
Escussol, J. Aguado i Masdeu i M. Carnicer i Vidal 
“Durant els darrers anys s’ha anat consolidant entre nosaltres i entre la societat penedesenca 
la necessitat d’enfortir els lligams històrics, culturals i socials que existeixen entre els habitants 
del Penedès, que –després d’un període de temps en què ha estat organitzat en 3 comarques- 
senten molt més que mai l’evidència de què som un sol territori. 
Avui sentim multitud d’iniciatives en tots els àmbits de la vida política, econòmica i social que 
fan referència al Penedès com a àmbit l’organització; iniciatives nascudes des del mateix sí de 
la societat, que expressen potser millor que ningú com és creixent el desig d’organitzar-se en el 
territori d’acord amb aquella aspiració històrica. 
Avui, les condicions econòmiques evidentment hi ajuden, i des d’aquí podem dir també que el 
desig de fer un paper d’acord amb el temps que ens toca viure segurament ofereix a molts 
ciutadans i a moltes institucions i entitats noves circumstàncies i nous motius per reclamar la 
unitat territorial llargament desitjada. 
El creixement de les unitats econòmiques i el suport territorial als nous sistemes d’organització 
econòmica, posen de manifest nous motius per evidenciar els fets que ara comentem. 
Segurament que aquest fenomen no és aliè tampoc a les noves circumstàncies de motorització i 
facilitat de les comunicacions, com segurament tampoc ho és el fet mateix de l’existència de 
dues regions amb caràcter metropolità a Barcelona i a Tarragona, que sigui quina sigui la seva 
organització final, ben segur que si no adeqüem la nostra en dimensió i capacitat, fàcilment 
tindrem un paper de segon ordre en el context de les iniciatives que els municipis i les regions 
de Catalunya hauran de prendre en el pròxim futur. 
Per tot això i per moltes més reflexions que no fan sinó reforçar el paper del Penedès com a 
únic territori, els alcaldes de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, i el Vendrell, hem 
arribat a la conclusió que cal proposar la formulació d’un Pacte del Penedès, i convidar a la 
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seva signatura a tots els alcaldes de les viles i comarques d’aquest territori, per estendre-ho en 
nom de tots els signants al conjunt de la societat penedesenca. 
Els polítics –probablement els alcaldes molt més- tenim l’obligació de captar la sensibilitat dels 
ciutadans, i aquest és un moment en què això es manifesta clarament en la direcció que moltes 
entitats, institucions o ciutadans, exposen quan demanen un Penedès organitzat i solidari amb 
les altres regions d’una Catalunya moderna”. 
 
3.- PACTE DEL PENEDÈS, SIGNAT EL 20.02.1987  PELS ALCALDES DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, ALBINYANA, SANTA OLIVA, VENDRELL, SANT LLORENÇ D’HORTONS, 
VILANOVA I LA GELTRÚ, CASTELLVÍ  DE LA MARCA, CALAFELL, LA GRANADA, SANT 
QUINTÍ DE MEDIONA, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, MONTMELL, LES 
CABANYES, SANT SADURNI D’ANOIA, CASTELLET I LA GORNAL, LA BISBAL DEL 
PENEDÈS, VILOBÍ DEL PENEDÈS, SANT CUGAT SESGARRIGUES, I EL 04.30.1987, PELS 
ALCALDES DE CANYELLES I CUBELLES. 
 
Tan sols voldria llegir el primer paràgraf, de l`apartat PACTEM: 
 
“Per a nosaltres, el Penedès no solament és una comarca històrica de Catalunya, sinó que és avui 
un territori amb una unitat econòmica i social, amb un conjunt de població òptim per a una 
ctuació equilibrada, amb viles i ciutats aglutinadores prou importants, i amb una presència molt 
adequada dels tres principals sectors econòmics actuant de forma complementària. Aquesta 
realitat històrica i sòcio-econòmica penedesenca ha de conduir, l’acord amb els interessos dels 
municipis, a una sola unitat territorial formada per l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, 
amb capacitat política i de gestió per a actuar en els temes comuns, i que contempli la necessària 
desconcentració de les administracions concurrents en el nostre territori. En aquest àmbit 
s’esmerçaram els esforços necessaris per tal que l’actual divisió provincial que afecta el Penedès 
no pugui manifestar-se com a un obstacle a la consolidació de la realitat penedesenca”. 
 
4.- MANIFEST DEL PENEDÈS, PRESENTAT PER L’IEP i APROVADA LA MOCIÓ EL 
PASSAT 19.10.2004 – (fa escasament 8 mesos). 
 
Hi ha un paràgrag que diu: 
 
“I com a resultat d’aquests referents d’adscripció històrica fem públic i explicit que 
NO ACEPTEM cap mena de divisió territorial en vegueries o regions que no reconegui i agrupi 
en una unitat les tres comarques actuals –Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf- que 
constitueixen el Penedès històric.” 
 
Amics, presents en aquesta sala de plens i radio-oïents, per dir-ho ras i curt: els temps de 
l’ambigüitat s’ha acabat, ja són massa els silencis i ara tindrem l’oportunitat de saber si els 
representants, tots vosaltres, defensen els interessos dels veïns de Vilafranca del Penedès, els 
veïns de l’Alt Penedès, i els veïns de la “vegueria pròpia” o bé si segueixen  amb l’estretor de 
mires, només les directius dels seus partits. 
 
PER UN TERRITORI UNITARI 
PER UNA VEGUERIA INDIVISIBLE 
PER UNA VEGUERIA PRÒPIA 
 
Bona nit a tots i a totes i moltes gràcies”.  
 
L’alcalde Marcel Esteve agraeix la intervenció de Fèlix Simón, i després d’això comencen les 
explicacions i les preses de postura dels diferents grups municipals. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa la procedència de la moció des de la intel·ligència i la identitat. 
Existeixen lligams entre les tres comarques del Penedès històric i una part de l’Anoia. Cal 
defugir del partidisme i defensar allò que pensem des del territori. 
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Ramon Xena (ERC) afirma que ja va defensar la moció en el si del Consell Comarcal. El 
Penedès ha d’anar plegat i comptar amb una Vegueria pròpia, tal com resulta de la línia de 
treball d’ERC des de 1987. 
 
Pere Regull (CiU) es remet a les encertades explicacions de la moció, i destaca que les nostres 
comarques tenen clars vincles geogràfics, econòmics, ambientals, etc. La defensa del Penedès 
no representa el passat, i no és negatiu adoptar una actitud guiada també per un cert 
sentimentalisme. Els vilafranquins i els penedesencs tenim fama d’estimar molt la nostra terra, 
però això no és negatiu. Cal preservar la nostra personalitat i fer que el Penedès, en sentit ampli, 
sigui un pulmó verd entre les conurbacions de Barcelona i Tarragona. Cal que Barcelona sigui 
forta, però també tenir una idea nacional de Catalunya que no consisteixi en una gran Barcelona. 
Hi ha d’haver un sistema de Vegueries potent. Regull diu que no hem de mirar a plans i 
propostes del passat, perquè la reforma de l’organització territorial s’està fent ara i ara hem de 
decidir. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. El PP aposta pel manteniment del sistema de 
Diputacions, però si això no fos possible hauríem de tenir una Vegueria pròpia del Penedès 
històric, per fer front així millor als nostres reptes i necessitats. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca que ell és membre d’ICV i que el govern 
municipal és plural. ICV recolza  el projecte del que abans s’anomenava Gran Penedès. Per tal 
d’obtenir millores, és preferible gaudir d’una Vegueria pròpia. 
 
Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que el seu grup estima la terra, si bé això no té res 
que veure amb la demanda d’una Vegueria pròpia. Ja des de l’època del Govern de CiU a la 
Generalitat l’Alt Penedès ha estat integrat en la Regió I (àrea de Barcelona), i no hi ha cap grup 
al Parlament de Catalunya que hagi defensat la procedència d’una Vegueria pròpia per al 
Penedès (tots l’han rebutjat o no s’han manifestat). L’anomenat acord de Sant Martí feia 
referència a la necessitat de cooperació entre els ens de les diferents comarques, però no entrava 
en la qüestió de l’organització territorial de Catalunya, prevista ara mateix a través d’un sistema 
de set Vegueries. Aquestes Vegueries seran govern local, però també cal que l’autonomia i la 
capacitat de gestió dels ajuntaments surti reforçada. Romero explica que la solució dels 
problemes comuns que ens afecten (agrícoles, marítims, de recursos naturals, etc.) no passen a 
través d’una Vegueria; les Vegueries no tindran assignades competències urbanístiques, sinó 
que prestaran serveis de cooperació semblants als de les actuals Diputacions. Una Vegueria 
pròpia comportaria més despesa i la impossibilitat d’accedir a tots els serveis necessaris. L’Alt 
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf tenen lligams que s’han de reforçar, i es poden acordar 
fórmules de cooperació que no consisteixen en una Vegueria pròpia, i compatibles amb 
l’adscripció a la Regió I. En definitiva, Romero aposta pel territori i pel Penedès, però no per 
una Vegueria pròpia, ja que el benestar de les persones prima sobre les fronteres. 
 
Pere Regull (CiU) insisteix en què no cal mirar enrere, sinó abordar l’esquema territorial que es 
discuteix actualment. Hem de tenir un orgull propi no tancat, sinó obert, i afirma que moltes 
persones que han vingut de fora no accepten tampoc la integració a la Regió de Barcelona. Hem 
de decidir si ens integrem a Barcelona o disposem d’una Vegueria pròpia (ell defensa aquesta 
segona opció), sense que siguin vàlides les mitges tintes o el color gris. Regull anuncia que si 
CiU a nivell de Catalunya no defensa la Vegueria pròpia per a les nostres terres ell es donarà de 
baixa del seu partit (CDC). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que l’universalisme en cert sentit és positiu, però estem al 
Penedès i hem de defensar els nostres anhels i interessos. Creu que els membres del PSC també 
estan a favor d’una Vegueria pròpia, però hi voten en contra per disciplina de partit, i recorda 
que el Ple va votar fa poc temps a favor d’un Manifest que defensava la unitat de les tres 
comarques des d’una Vegueria pròpia. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) afirma que en la vida no tot és blanc o negre. Les actituds 
xovinistes són excloents. Es poden tenir criteris diferents i dialogar, i això no vol dir que no 
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tothom estimi la terra. El nostre país és Catalunya, i aquest cada dia és més petit en termes 
pràctics. A parer seu,  el Gran Penedès és una realitat històrica, però no en canvi 
socioeconòmica. A nivell de Catalunya ningú no dóna fins ara suport a la proposta, i no sembla 
que a Vilanova i la Geltrú o al Vendrell (pot preguntar-se als regidors de CiU) els hi complagui 
la idea d’una Vegueria pròpia. Hem de mantenir la nostra especificat, però no negar-nos a 
pertànyer a una Regió dinàmica com la primera, en el marc de la qual podem fer valer el nostre 
pes. Es pot defensar la unitat del Penedès (serveis comuns, etc.) des de la Regió I.   
 
Seguidament, i en nom de la Plataforma, fa una segona intervenció Fèlix Simón, en els termes 
següents: 
 
“Desprès d’escoltar les intervencions dels grups municipals, dissortadament trobem a faltar, un 
debat més argumentatiu.. 
 
Fa quatre mesos es va signar l’acord estratègic per la competitivitat de l’economia catalana, i 
en paraules del president Pasqual Maragall: “la millor garantia per poder oferir els nivells de 
benestar és proporcionar un creixement econòmic sostingut i sostenible”. 
 
M’agradaria aportar en aquest debat unes dades contrastades que l’ADEG acaba de publicar 
tot just fa una setmana. L’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès és 
una organització empresarial de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, 
que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit intercomarcal, i té afiliades 950 
empreses dels diferents municipis i dóna serveis i representa a més de 4.000 empreses. Crec 
que tot això no serà pas una pura casualitat, o que sigui perquè “els hi agrada mirar-se el 
melic....” com afirmava el Sr. Francisco Romero, en un article al 3 de Vuit. 
 
Segons l’índex adEg 2004 de competitivitat territorial, l’Alt Penedès es caracteritza per ser una 
de les comarques amb una major diversificació productiva i un elevat desenvolupament relatiu 
de les indústries de mitjana-alta tecnologia, però si analitzem els nivells de benestar i 
sostenibilitat, ocupem la posició 32, si, si... no m’he equivocat no, ho tornaré a repetir... 
ocupem la posició 32... 
Ens referim als llocs de treball sobre població 15-64 anys, llocs de treball de serveis a les 
persones, recreatius i culturals per cada 1.000 habitants, renda bruta familiar disponible per 
habitant, llits hospitalaris per 100.000 habitants, residus municipals i residus industrials en 
tones per km2. 
Voldria afegir que el Baix Penedès, ocupa el lloc 38 i el Garraf el 41 (el darrer). 
 
Aportem aquestes dades i fem aquesta reflexió, per afirmar, que estem convençuts que amb una 
“vegueria pròpia” seria fàcil millorar els nivells de benestar i sostenibilitat. 
L’anàlisi conjunta del territori de la “vegueria pròpia” permeteria extreure algunes estratègies 
comunes a posar en marxa en l’àmbit del benestar i la sostenibilitat: afrontar la millora de les 
oportunitats laborals, millorar els nivells de renda, desenvolupar els serveis a les persones,  
minimitzar els efectes en el territori de l’activitat residencial i econòmica....i vetllar pel 
desenvolupament amb criteris de sostenibilitat mediambiental. 
 
Tot el contrari, si el nostre territori queda esquarterat i repartit en diverses vegueries, i en el 
cas de l’Alt Penedès a la Metropolitana, aposta creiem, summament arriscada, ja que equival a 
no tenir veu  pròpia.... 
 
I això si que crec que els radio-oïents i presents a la sala entendran amb claretat. Volem una 
vegueria pròpia, perquè estem convençuts que ens permeteria, entre d’altres coses, poder 
corregir i millorar els nivells de benestar i sostenibilitat, del que som actualment tan deficitaris. 
 
Moltes gràcies i bona nit,  
Una salutació per a tothom amb esperança. 
VOLEM UNA VEGUERIA PRÒPIA!”. 
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Finalment, l’alcalde Marcel Esteve manifesta que l’assumpte és complex i interessant.  El ple 
farà la seva proposta lliurement i des de la més absoluta intel·ligència i coherència per part de 
tots els seus membres. Tothom estima Vilafranca i el Penedès amb la mateixa intensitat. És bo 
ser romàntic quan es parla del Penedès, però també noucentisme quan pensem en una xarxa 
potent de ciutats. En el segle XXI hem d’estimar el Penedès, però també tenir una visió global 
del país. La unitat del Penedès és desitjable, i així ho han expressat els alcaldes de Vilafranca, 
Vilanova, el Vendrell i Igualada. Cal un Penedès unit des de la Vegueria prevista, i no a través 
d’una Vegueria diferenciada. Són un fet  les diferències d’opinió al respecte entre els diferents 
ajuntaments, comarques, etc. Són necessaris ajuntaments forts que puguin cooperar entre sí per 
millorar el benestar de la ciutadania, i garantir uns espais raonables (Vegueries) i amb 
dimensions suficients entre els ajuntaments i la Generalitat. 
 
 
XXI. MOCIÓ SOBRE MATRIMONI I ADOPCIÓ 
 
Es presenta la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 
Els ciutadans i ciutadanes homosexuals han estat tradicionalment vexats i marginats a la nostra 
societat, malgrat constituir un actiu imprescindible per a la vida social, cultural i política del 
nostre país.  En els darrers mesos hem viscut la reparació legítima de milers de catalans i 
catalanes, amb l’eliminació de pràcticament totes les descriminacions fonamentades en el propi 
dret positiu, que impedien als gais i les lesbianes de Catalunya adoptar conjuntament  i 
constituir-se en matrimoni, amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre parella 
heterosexual. 
 
La fita aconseguida és històrica, i ja és referent a mig món, que veuen en el nostre país un 
model de llibertats i de defensa dels drets humans. 
 
Encara ens falta molt per tal que la igualtat, normalitat i visibilitat del col·lectiu homosexual i 
transexual sigui real i efectiu.  Encara hem de remoure molts obstacles per tal que la 
discriminació social, laboral, o familiar no es produeixi.  Encara hem de seguir atents per què 
desapareguin les agressions, insults o menyspreus per causa de la intolerància, de l’homofòbia 
o de la transfòbia.  També ens cal incidir especialment en l’educació en valors a tota la 
societat, especialment als més joves.  Educació en el coneixement, comprensió i respecte 
absolut envers el fet homosexual i transexual. 
Però aquest any hem fet un pas històric i definitiu en la lluita pels drets humans de tot el 
municipi.  Per què aquesta batalla guanyada no només afecta els gais i les lesbianes del nostre 
poble, sinó és un pas endavant per conformar una societat totalment respectuosa amb tots els 
seus grups, sense majories que marginin ni descriminin a la resta. 
 
Felicitem-nos pel camí recorregut i encoratjem-nos a no defallir en la lluita pels Drets Humans, 
en la lluita contra els intolerants.  Per aquest motiu, es proposa al Ple Municipal que acordi: 
 
1. Expressar el seu ple suport a la modificació del Codi Civil en matèria del matrimoni 

aprovada al Congrés de Diputats –17 abril de 2005- i a la modificació de la llei catalana 
d’adopció, aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 31 de març. 

2. Posar en disposició la Sala de Plens i tots els mitjans tècnics i humans municipals per tal 
que els ciutadans i ciutadanes del municipi, independentment de la seva orientació sexual, 
puguin exercir el seu dret legítim i inalienable al matrimoni. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer 
al grup municipal del PP. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) defensa l’oportunitat de la moció, especialment 
després de les recents declaracions de persones i entitats que atempten contra la dignitat i la 
igualtat de les persones. 
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Otger Amatller (CUP) recolza la moció, subratllant que encara falta molt per assolir una 
completa igualtat i normalitat en aquesta i altres matèries. Cal incidir en l’educació i els valors 
de les persones. A Vilafranca s’ha format una comissió que organitza diferents actes per al 28 
de juny. Li sorprèn que s’hagi demanat permís per a una representació a la plaça de la vila 
(escenari, micro i ús del balcó) i que després de moltes trucades i gestions a l’Ajuntament 
encara que no s’hagi solventat la demanda. Si es posen problemes, la presentació de la moció 
esdevindria hipòcrita, i demana que es resolguin. Contesta l’alcalde Marcel Esteve que ignora 
que hi hagi problemes, i que s’hi interessarà. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra favorable a la moció, ja que ERC defensa els drets i la igualtat de 
les persones i dels col·lectius. 
 
Josep Ramon (PP) s’oposa a la moció, ja que el PP creu que el matrimoni l’han de contraure 
persones de diferent sexe, i que en les adopcions hi ha d’haver un pare i una mare. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia que votarà a favor de la moció. Tanmateix, considera que aquesta era 
innecessària, perquè quan s’aprovi la llei naturalment que haurà de ser acatada, i òbviament 
l’Ajuntament haurà de facilitar el saló de sessions per a la celebració del matrimoni tal com es 
ve fent normalment. 
 
 
XXII. MOCIÓ FREQÜÈNCIA RÀDIO VILAFRANCA 
 
Se sotmet a la consideració del ple la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 

Atès que el 9 de maig va entrar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès un escrit del 
director general de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació del Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç, en el qual comunicava que en el termini d’un mes Ràdio Vilafranca havia 
d’abandonar la freqüència actual de 90.2 MHz i passar al 107.8.  

Atès que en cap moment l’escrit esmentat indica el motiu del canvi ni qui ocuparia i es 
beneficiaria de la freqüència actual de Ràdio Vilafranca, ni tan sols proposa un termini prudent 
per fer una emissió simultània durant la qual poder fer difusió de la nova freqüència. 

Atès que Ràdio Vilafranca, creada l’any 1982 per aquest Ajuntament, ja va haver de fer 
un canvi de freqüència l’any 1987, passant de 102.3 MHz al 90.2, concessió d’explotació que 
va ser ratificada per la Generalitat de Catalunya el 14 d'octubre de 1991.  

Atès que després de quinze anys d’emetre per la mateixa freqüència, els oients estan 
habituats a sintonitzar Ràdio Vilafranca en el 90.2 del dial, i que el canvi suposaria una 
important pèrdua d’audiència i la reducció dels ingressos publicitaris, posant en perill la 
qualitat del servei a la població que presta actualment. 

Atès que, amb vint-i-tres anys, Ràdio Vilafranca ha contribuït a la difusió i 
manteniment de la cultura i la llengua catalanes i ha fet un model de ràdio al servei de la 
comunitat, esdevenint una emissora comarcal consolidada que ofereix serveis d’informació pels 
municipis de la comarca i que té un fort impacte social en el seu territori.  

Atès que el 107.8 és una freqüència a l’extrem del dial, molt propera a d’altres ràdios 
locals de la zona, per la qual cosa Ràdio Vilafranca es veuria obligada a reduir la potència 
d’emissió per evitar interferències, i deixaria de ser una emissora comarcal per ser una 
emissora que amb prou feines arribaria a cobrir el territori municipal. 

Atès que en convertir-se en una simple emissora local, altres municipis de la comarca 
podrien decidir demanar freqüències i crear emissores per donar cobertura a les seves 
necessitats informatives, amb la qual cosa es complicaria encara més l’espectre radioelèctric.  

Atès que hi ha una petició del Consell d’Administració de SERCOM SL en el sentit que 
el Ple Municipal acordi que es facin les negociacions oportunes per mantenir la freqüència 
actual de Ràdio Vilafranca. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple Municipal que acordi: 
1. Sol·licitar al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç poder continuar disposant de la 

concessió administrativa de la freqüència 90.2 per a Ràdio Vilafranca, de manera que des 
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de la torre de comunicacions de la muntanya de Sant Pau es pugui seguir fent arribar en 
perfectes condicions el senyal de Ràdio Vilafranca a tots els barris de Vilafranca i a la 
resta de la comarca. 

2. Traslladar l’acord del ple Municipal a la Direcció General de Mitjans i Serveis de Difusió 
Audiovisuals de Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de Comunicació del Govern de la 
Generalitat, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), per tal que la tinguin en 
consideració i la facin arribar als organismes corresponents.  

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Lourdes Sánchez, en nom dels grups proposants de la moció, defensa que Ràdio Vilafranca ha 
de poder seguir emprant la freqüència actual, i que ja s’han presentat recursos i realitzat tràmits. 
 
Aureli Ruíz (CiU) dóna suport a la moció,  si bé recorda que l’escrit ja s’ha rebut i que, per tant, 
estem en una situació d’il·legalitat que podria comportar la clausura de la ràdio. L’ordre ve 
donada pel Ministeri d’Indústria, per la qual cosa suggereix a l’alcalde que faci una gestió 
davant del Ministre José Montilla, pertanyent al PSC. 
 
 
XXIII. MOCIÓ SERVEIS FERROVIARIS 
 
En aquest punt s’havia de discutir una moció dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC. No 
obstant, la moció és retirada pel fet d’haver quedat refosa en el text de la moció aprovada en el 
punt XIX de l’ordre del dia. 
 
 
XXIV. MOCIÓ AJUT A LA GENT GRAN 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès l’experiència d’estius passats, i que moltes informacions fan preveure que aquest 
estiu pot ser molt calurós, i que pot esdevenir un problema sobretot per a la Gent Gran, 
principalment per a totes aquelles persones que viuen soles. 
 Atès que des de les conselleries de Salut i Benestar i Família s’ha previst un pla, que ha 
entrat en funcionament en una fase 0, però que la primera fase serà a partir del mes de juliol, en 
el sentit de mirar de reduïr les conseqüències d’una possible onada de calor. 
 Atès que aquesta campanya ha estat dotada del corresponent pressupost 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a Vilafranca proposa el següent acord: 

1.-   Que l’Ajuntament de Vilafrana s’avanci a la posada en marxa d’aquest pla,  i inicïi 
les accions necessàries per reduïr els possibles efectes de les altes temperatures en aquest 
col.lectiu a Vilafranca. 

2.-  Qué amb tota urgència la regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Vilafranca posi en marxa totes les previsions i activitats necessàries per detectar les necessitats 
de la nostra vila en aquest sentit per tal de : 
  -  Fer la divulgació setmanal de la valoració qualitativa de les dades de temperatures. 

-  Fer la divulgació de les recomanacions preventives i d’atenció especial a les persones 
fràgils 
-  Facilitar informació i consells a la població que ho sol·liciti. 
-  Coordinar-se amb els serveis assistencials en cas de detecció de persones vulnerables 

amb problemàtiques específiques mèdiques (malalties cròniques, tractaments, etc.) i socials 
(gent gran que viu sola, condicions de precarietat, etc.). 

3.-  Instar a totes les àrees de l’Ajuntament de Vilafranca, per tal de demanar els ajuts 
necessaris de la Generalitat de Catalunya segons el Pla previst per les conselleries de Salut i 
Benestar i Família, i aplicables als casos existents en la nostra vila. 
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4.- Que es facin servir tots els recursos específics a l’abast de l’Ajuntament de 
Vilafranca, tals com el Pla per la Gent Gran i el Consell de la Gent Gran,  i sol.licitar l’ajut a 
totes aquelles entitats i voluntaris que treballin en l’àmbit de la Gent Gran. 
 
Fernando García (CiU) comenta la importància de l’assumpte. Fa dos anys en diferents països 
va morir gent gran per la misèria i l’onada de calor, la qual cosa ha aconsellat que els governs 
adoptessin mesures. Tant la Ministra de Sanitat com la Generalitat han elaborat plans, l’onada 
de calor ha començat i seria bo saber si el regidor de Benestar Social ja ha disposat mesures 
efectives. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) proposa que es mantinguin els punts dispositius 1 i 
4 de la moció, tot retirant-se els punts 2 i 3, ja que entren en molts detalls i la seva discussió 
sobtada en aquest ple requeriria molt de temps. Avui mateix en el Consell de la Gent Gran s’han 
adoptat mesures, com la publicació de fulletons i altres. Tant des del Consell com des de Serveis 
Socials es treballa per prevenir el problema, i es continuarà fent. 
 
Fernando García (CiU) accepta les esmenes, i afirma que no hagués presentat la moció si sabés 
que ja s’hi estava treballant. 
 

Finalment, per unanimitat s’acorda el text següent:  
 
Atès l’experiència d’estius passats, i que moltes informacions fan preveure que aquest 

estiu pot ser molt calurós, i que pot esdevenir un problema sobretot per a la Gent Gran, 
principalment per a totes aquelles persones que viuen soles. 
 Atès que des de les conselleries de Salut i Benestar i Família s’ha previst un pla, que ha 
entrat en funcionament en una fase 0, però que la primera fase serà a partir del mes de juliol, 
en el sentit de mirar de reduïr les conseqüències d’una possible onada de calor. 
 Atès que aquesta campanya ha estat dotada del corresponent pressupost 
 

S‘ACORDA: 
1. Que l’Ajuntament de Vilafrana s’avanci a la posada en marxa d’aquest pla,  i inicïi 

les accions necessàries per reduïr els possibles efectes de les altes temperatures en 
aquest col.lectiu a Vilafranca. 

2. Que es facin servir tots els recursos específics a l’abast de l’Ajuntament de 
Vilafranca, tals com el Pla per la Gent Gran i el Consell de la Gent Gran,  i 
sol.licitar l’ajut a totes aquelles entitats i voluntaris que treballin en l’àmbit de la 
Gent Gran. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Amb caràcter previ a aquest apartat, l’alcalde Marcel Esteve fa referència a la recent vaga dels 
treballadors de l’empresa que, per contracte amb la Mancomunitat Penedès-Garraf, presta el 
servei de recollida d’escombraries a Vilafranca i a molts altres municipis. Ja s’ha tingut al 
corrent els portaveus dels grups de les mesures correctives adoptades per l’equip de govern, i 
demà o en els propers dies se’ls donarà informació del procés i de l’acord assolit. La vaga ha 
estat ja desconvocada, i s’espera que la situació torni a la normalitat en poques hores. 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) fa un prec a Joan Ríos (en deixa una còpia al secretari), per demanar-
li una còpia compulsada per la secretaria de l’Ajuntament de l’informe de la Comissió Tècnica 
del Departament de Cultura i Lleure sobre la proposta de concessió d’ajuts i subvencions a les 
entitats sense ànim de lucre que programin activitats culturals o festives d’interès públic local 
durant el període de l’1 d’abril al 31 de setembre de 2005, i que la seva regidoria va fer arribar a 
la comissió de govern del dia 23 de maig de 2005, amb certificació expressa que és l’únic 
informe existent. 
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b) Fernando García (CiU) fa un prec a Josep Colomé (en deixa una còpia al secretari), dient que 
el seu grup agrairia que se’ls donés dia i hora per visitar les obres que aquest Ajuntament està 
portant a terme al carrer dels Ferrers, per a la construcció d’habitatges tutelats per a la Gent 
Gran (a l’antiga escola Cal Mencia), que segons les previsions haurien d’estar acabats a finals 
de 2004, i que segons Josep Colomé va dir va quatre mesos en el Ple un dels locals ja estava 
acabat. Afirma que seria un plaer per ells fer aquesta visita juntament amb el regidor Colomé. 
Es contesta que es concretarà aquesta visita. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari,                                                               Vist i plau 
            L'alcalde, 
 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                           Marcel Esteve i Robert 
 
 
 


