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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 01/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de gener de 2005 
Horari: de 20,03 h. a 22,45 h. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano  
- Joan Pareta i Papiol 
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Pere Regull i Riba 
- Àssen Càmara i Pérez 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 21 
de desembre de 2004. 
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Josep Ramon (PP), quant a la moció sobre la instal·lació d’una farmàcia a la Girada, 
afirma que va existir un compromís de demanar l’Ajuntament la creació d’aquesta nova 
oficina de farmàcia. L’alcalde i el secretari remarquen que l’acta transcriu els acords 
adoptats, i manifesten que l’Ajuntament ja ha demanat efectivament al Col·legi de 
Farmacèutics que es concedeixi autorització per tal de crear aquesta nova oficina de 
farmàcia. 
 
Josep Ramon (PP), respecte del punt 16è de l’acta (via pública), afirma que 
efectivament va retirar la moció, però que el seu text hauria de constar en l’acta. Es 
desestima aquesta petició, ja que la moció fou retirada sense que se n’arribés a donar 
lectura. 
 
Otger Amatller (CUP), amb relació al punt 10è (moció sobre les seleccions esportives 
catalanes) demana que es completi el resum de la seva intervenció, especificant que la 
CUP aposta perquè els Països Catalans tinguin un Estat propi. S’accepta introduir 
aquest afegitó. 
 
L’acta, amb la correcció esmentada, és aprovada per unanimitat.  
 
  
I. MOCIÓ SOBRE TELÈFON D’ATENCIÓ CIUTADANA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que cal que l’Ajuntament de Vilafranca posi a disposició dels 
vilafranquins totes les eines possibles per facilitar-los l’accés als serveis que 
presta l’Ajuntament. 
 Atesa la necessitat que té Vilafranca de solucionar d’una manera més 
eficaç els problemes que planteja la ciutadania, especialment els problemes a 
la Via Pública. 
 Atès que el nostre grup municipal ha recollit moltes queixes de 
vilafranquins que afirmen que l’actual telèfon del carrer no fa cas a les seves 
observacions, a més del fet que consideren frustrant haver de parlar amb un 
contestador automàtic. 
 Atès que, ara per ara, l’Ajuntament ofereix al públic molts telèfons 
diferents (se’n poden comptar més de quaranta) i això fa que no sigui fàcil 
accedir a l’Ajuntament. 
 Atès que la creació d’un servei telefònic especial no representa una 
despesa excessiva si ho comparem amb el que l’Ajuntament de Vilafranca 
pressuposta com a despesa telefònica (més de 180.000 Eur. per al 2005) 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple 
Municipal ACORDI: 

1. Crear un telèfon especial únic a l’Ajuntament, que sigui fàcil de 
recordar i que tingui un horari ampli d’atenció, gestionat per 
persones i no per contestadors, amb el primer objectiu de facilitar 
l’accés dels vilafranquins a l’Ajuntament, resoldre més eficaçment les 
gestions, així com recollir les observacions i les queixes dels 
vilafranquins pel que fa a la Via Pública. 

 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 13 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
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Defensa la moció Fernando García (CiU), destacant la necessitat de disposar d’aquest 
telèfon únic, fàcil de recordar i de franc, per tal de poder canalitzar als diferents Serveis 
observacions i queixes, i fins i tot oferir certs serveis als ciutadans. Una part del poble li 
ha fet saber que és difícil parlar amb l’Ajuntament, ja sigui perquè respon un 
contestador automàtic o perquè la persona receptora es limita a prendre nota, passant 
després dies sense obtenir-se cap resposta. 
 
García posa en relleu que a la via pública es detecten problemes, com per exemple els 
cotxes estacionats molt temps en un lloc del carrer amb anuncis de que estan en venda, 
sense que siguin retirats, o les deixalleries espontànies en ple carrer, i que cal posar a 
l’abast de la ciutadania sistemes fàcils de col·laboració per a denunciar aquestes 
anomalies. Hi ha ciutadans cívics i altres que no ho són, i s’ha de treballar contra 
l’incivisme amb educació i sancions quan calguin. Com comenten algunes persones, de 
vegades l’Ajuntament fa exposicions sobre grans projectes de futur, però en canvi fallen 
qüestions bàsiques de manteniment de la via pública. La instal·lació del telèfon 
(semblant al 012 de la Generalitat) seria senzilla i poc costosa econòmicament. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que la moció és semblant a una altra del ple anterior, i 
que hi donarà suport. S'han de potenciar el civisme i la responsabilitat col·lectiva. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta, amb la finalitat de facilitar la 
col·laboració ciutadana en el manteniment de la via pública. 
 
Anna Girona (regidora de Via Pública i en nom dels grups de l’equip de govern) 
remarca que es va parlar d’aquest assumpte en el ple anterior, i llavors ja es va 
expressar que s’hi estava treballant. No cal un nou telèfon, sinó eliminar l’actual i 
centralitzar les trucades a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana. La centraleta actual 
no serveix per aquesta finalitat, i cal estudiar com fer els canvis adients. En aquestes 
circumstàncies, els grups de govern han de votar en contra de la moció; cal tenir present 
que no es tracta només de tenir un telèfon, sinó també els recursos necessaris (persones, 
programes informàtics, etc.). 
 
Finalment, Fernando García (CiU) manifesta que el pressupost de 2005 no preveu cap 
partida per a canviar la centraleta telefònica, i per tant no sap en quin sentit es pot estar 
treballant en aquesta matèria. A parer seu, el cost del telèfon no arribaria a 2.000 €, i 
seria positiu aprovar la moció i crear les condicions adequades d’una forma progressiva. 
 
 
II. MOCIÓ SOBRE TREBALLS EXTRAORDINARIS DEL PERSONAL 
 
El text de la moció presentada pel grup de CiU és el següent: 
 

La quantitat de treballs extraordinaris que fa el personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Vilafranca augmenta any rera any, sense que, de moment, s’hi hagi 
trobat solució. 

L’any 2004 ha estat un any especialment greu en aquest sentit ja que el conjunt 
de treballadors de l’Ajuntament han superat àmpliament les deu mil hores en treballs 
extraordinaris. El departament de la Policia Local és on s’han concentrat l’àmplia 
majoria d’aquestes hores. 
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El conveni col·lectiu i l’acord de condicions que l’Ajuntament va subscriure 
l’any 2002 amb els treballadors, i que encara és vigent, especifica de forma inequívoca 
que els treballs extraordinaris han de tendir a desaparèixer. Contràriament a això, la 
gestió dels recursos humans ha fet que no hagin disminuït, sinó augmentat.  

L’Estatut dels treballadors és clar en aquest tema: un treballador no pot 
superar el límit anual de vuitanta hores però, si es supera, s’ha de compensar les hores 
amb vacances suplementàries. Hi ha molts treballadors de l’Ajuntament que superen 
aquest límit anual i, per tant, això fa que, no només augmenti la gravetat d’aquest 
assumpte, sinó que s’incompleixi clarament la legislació actual. 

L’Ajuntament ja ha estat sancionat per la Inspecció del Treball i de la Seguretat 
Social per aquest incompliment i, això pot anar a més si no resolem aquest greu 
problema d’una manera decidida. 

Entenem que és impossible reduir a zero les hores extres, però és evident que les 
previsions del govern sobre treballs extraordinaris han estat àmpliament superades: un 
exemple són els treballs extraordinaris del personal funcionari. A la partida 
5.43201.15100 del pressupost de l’any 2003 hi havia un cost aproximat de 31.000 Eur. 
mentre que, per al 2004, inicialment no es va aprovisionar ni un cèntim. En acabar 
l’any s’han superat els 100.000 Eur., és a dir, que hi ha hagut més d’un 300% 
d’increment respecte del 2003. Què hem d’entendre? Que són errors en la gestió?, una 
manca de voluntat de solucionar el problema? En tot cas, el que hi ha és un problema 
molt greu que necessita solució. 

Si bé la previsió falla, els costos associats als treballs extraordinaris no hi 
ajuden gens ja que els acords presos amb els treballadors estipulen un sobrecost mínim 
d’un 75% respecte l’hora base, que pot arribar a ser del 125%. Per tant, un augment 
de plantilla que compensi aquestes hores –a banda del fet que hauria de ser una de les 
polítiques laborals d’aquest govern que diu que és d’esquerres– no necessàriament ha 
de suposar un cost extraordinari perquè l’Ajuntament s’estalviaria haver de pagar 
aquestes hores extres a un cost tan elevat. 

En el ple del mes de novembre del 2003, el ple va acordar per unanimitat, 
“realitzar una auditoria de personal on es valorin els llocs de treball no pel nom, sinó 
per les tasques”, en una moció presentada pel grup d’ERC. Aquest  grup municipal la 
va posar com a condició necessària per a un possible pacte de govern que es pogués 
produir. A hores d’ara, tot i el pacte de govern, no hi ha constància que s’hagi dut a 
terme cap auditoria de personal. Per tant, ara la creiem més necessària que mai. 

Per últim, constatem que Vilafranca creix constantment en població i en 
extensió urbana, i no es preveu que això s’aturi. Per tant, atès que creiem que cal 
adequar els recursos humans i els serveis a les necessitats d’aquest creixement, 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 

 
1. Fixar el compromís ferm de fer disminuir les hores extraordinàries que 

actualment fan els treballadors de l’Ajuntament de Vilafranca. 
2. Fer una Auditoria de personal que detecti els casos on es concentren els volums 

d’hores extraordinàries. 
3. Augmentar el personal laboral a l’Àrea de Via Pública que treballa al carrer. 
4. Convocar noves places durant el 2005 (cinc més, com a mínim) per a agent de 

Policia Local. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 5 vots a favor (CiU i CUP), 13 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 1 abstenció (PP). 
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En nom de CiU, defensa la moció Josep M. Figueras, qui amb caràcter previ lamenta 
que en l’ordre del dia del ple d’avui no hi hagi cap dictamen normal i resolutiu impulsat 
pel govern municipal, quan el ple hauria de ser el fòrum màxim de debat municipal. 
 
 
Ja sobre la moció, Figueras afirma que el problema és greu, ve de lluny i va en augment. 
Es tracta d’una xacra per a les finances municipals i la situació creada s’ha de criticar, 
per bé que també s’han de buscar acords sobre la forma de solucionar el problema. Els 
treballadors no poden realitzar legalment més de 80 hores extres a l’any, i si se superen 
s’han de compensar amb descans, i no amb retribució tal com fa el govern municipal. 
En realitat són treballs necessaris i previsibles (no puntes de feina) i s’hi hauria de donar 
resposta a través d’hores normals i no extraordinàries. Figueres afirma també que 
aquests fets han provocat que l’Ajuntament hagi estat sancionat per la Inspecció de 
treball 
 
Josep M. Figueras entén que no es pot parlar de la rigidesa horària derivada del conveni 
col·lectiu, perquè aquest preveu diferents tipus d’horaris, la qual cosa és lògica tenint en 
compte que s’han de cobrir les diverses necessitats. En el cas concret de la Policia, 
col·lectiu que concentra la major part dels treballs extraordinaris, caldria incrementar la 
plantilla i disposar d’un quadrant d’horari laboral segons les necessitats, minimitzant 
així les hores extraordinàries. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que és un problema antic en el temps, que denota manca 
de previsió i de planificació. En el cas de la Policia, el govern ha preferit pagar hores 
extres i no donar descans compensatori, la qual cosa corrobora que potser cal ampliar la 
plantilla. Malgrat que darrerament ha millorat, la Policia Local no acaba de funcionar. A 
més, una gran part del problema rau a parer seu en què la Policia Local assumeix 
funcions que haurien de recaure d’acord amb el marc establert en els altres cossos de 
seguretat (Guàrdia Civil o Mossos d’Esquadra), i caldria pressionar perquè cada cos 
policial assumeixi efectivament les funcions que legalment té assignades. Votarà a favor 
de la moció, perquè comparteix el seu esperit general. 
 
Josep Ramon (PP) admet que cal disminuir les hores extres, però en canvi l’auditoria 
proposada esdevé innecessària, perquè en les darreres setmanes ja ha quedat clar en 
quins Serveis es concentren els treballs extraordinaris (Policia, Via Pública, Zona 
Esportiva). Quant al cas concret de la Policia, el PP va donar suport a abonar les hores 
per assistència a judicis (amb la finalitat d’evitar problemes en la prestació del servei), i 
hi ha elements que justifiquen en molts casos el pagament d’hores. Cal incrementar la 
plantilla, però també s’ha de tenir en compte la dificultat de selecció de Policies 
(formació a l’Escola de Policies, pràctiques, etc., la qual cosa només es podria evitar 
seleccionant policies ja formats amb un cost salarial superior). Quant a la via pública, en 
el pressupost d’enguany ja es va preveure a suggeriment del PP una partida per 
intervencions urgents, i cal recordar que arran del pressupost d’enguany s’ha 
incrementat en quatre la plantilla policial i existeix el compromís de desplegar el 
guàrdia de barri; en funció de les condicions d’aquest desplegament, s’haurà de valorar 
el nombre d’efectius necessaris. En definitiva, probablement el PP hauria de votar en 
contra de la moció, però s’abstindrà per respecte a la tasca feta per CiU en la recerca de 
dades sobre el problema de les hores extraordinàries. 
 
En nom de l’equip de govern, Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) comença 
la seva intervenció dient que és habitual i normal que se sotmetin al ple de gener pocs 
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assumptes, que no és intenció del govern buidar de contingut el ple i que s’ha de criticar 
la política de CiU, dedicada a esbombar sense fonaments assumptes en rodes de premsa. 
Les dades contingudes en la moció i en les notes de premsa són errònies, com ho 
demostren els informes tècnics interns de què es disposa i que es facilitaran. No són 
10.000 hores, sinó 5.856 (diferència notable), i no és cert que l’Ajuntament hagi estat 
sancionat en ferm, ja que s’han presentat al·legacions justificant que les hores es van 
realitzar per esdeveniments extraordinaris i per causes de força major. Romero afirma 
que la limitació legal de 80 hores extres anuals només afecta al personal laboral, ja que 
el funcionari no fa hores extres, sinó serveis extraordinaris. Respecte de les hores de la 
Policia Local (3.400 aproximadament) superen la previsió pressupostària, però no 
representen ni la quarta part del nombre d’hores deixades de prestar per raons de baixa 
mèdica, i equivalen únicament al 4% de les hores totals que ha de realitzar en conjunt la 
Policia Local i al nombre d’hores anuals de servei de dos policies, i en aquest sentit el 
pressupost de 2005 augmenta les places policials en quatre. A més, van existir a 
Vilafranca l’any 2004 episodis de vandalisme al carrer que es van haver d’atendre amb 
els mitjans necessaris. 
 
Finalment, quant a la via pública, Romero afirma ja se’n va parlar recentment arran del 
debat pressupostari, i curiosament CiU no va fer-ne cap referència en el seu document 
genèric de propostes. Els grups de govern votaran en contra de la moció, pel fet de 
basar-se en dades incorrectes i fer un plantejament erroni. 
 
També intervé el regidor Coordinador de Govern, Ramon Xena (ERC), que en 
referència al nombre de dictàmens plantejats al ple manifesta que en el mes de gener és 
habitual que siguin escassos o gairebé nuls; els plens són per al debat, i a diferència 
d’altres grups els regidors del govern assisteixen a les sessions dels plens i de les 
comissions. Sobre l’horari dels treballadors, hi ha uns drets adquirits previstos en el 
conveni que no es poden modificar fàcilment. 
 
Lex xifres explicades per CiU (també en rodes de premsa) són totalment equivocades, 
segons Ramon Xena. Desglossa R. Xena el nombre d’hores  per Serveis: 
 
- Patronat Comerç i Turisme 92 hores (festa xató, fires de maig, fira del gall, salons 
turístics, etc.). 
- Centre Àgora  132 hores (actes fets en hores especials). 
- Serveis Socials 111 hores (nou programa nouvinguts i actuacions puntuals). 
- Esports 462 hores (actes, competicions que s’allarguen, etc.). 
- OMIC 45 hores (reclamacions AUNA, estafes telefòniques, etc.). 
- Cultura i Educació, determinades hores (festival Calima, trasllat Escola Arts i Oficis, 
cicles, nova Llar d’Infants a la Girada, etc.). 
- Via Pública 1.153 hores (manteniment via pública, infrastructura d’actes festius i 
altres en horaris especials, etc.). 
- Policia Local. Ho explicarà el regidor Delegat Xavier Lecegui. 
 
A parer de Ramon Xena, es tracta d’ hores justificades i no desproporcionades que no es 
podien atendre contractant nou personal. Respecte de la Policia, es seleccionaran quatre 
nous agents, però si tenen lloc actes d’incivisme o aldarulls que ho aconsellin no es 
dubtarà des del govern en ordenar que es realitzin les hores que siguin necessàries. 
 
En nom del govern municipal, intervé també el regidor de Policia Xaxier Lecegui (grup 
Socialista –PSC-ICV). Afirma que la Policia Local ha de fer funcions de policia 
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assistencial, de trànsit i administrativa, però lògicament ha de col·laborar també amb les 
altres forces de seguretat. Lecegui recorda que l’any 2004 s’han incorporat 10 efectius, i 
l’any 2005 ho faran 4 més (tràmits llargs i necessitat de formació), tot recordant que la 
possibilitat d’admetre policies ja formats (mobilitat horitzontal) té uns límits legals que 
s’han de respectar. Xavier Lecegui manifesta que en el cas de baixes mèdiques o puntes 
de feina no es pot contractar personal amb càrrec a una borsa de treball, ja que les 
funcions només les poden realitzar policies de la mateixa plantilla, i que amb serveis 
extraordinaris només s’han cobert el 24% de les hores perdudes per baixes mèdiques, 
les quals són imprevisibles, o el 4% del nombre d’hores total de la plantilla (equivalents 
a dos agents). Finalment, Lecegui aposta per treballar des del consens: es desplegarà la 
policia comunitària, s’avaluaran els agents necessaris i s’hauran de prendre les 
decisions corresponents, amb el màxim de diàleg possible. 
 
Josep M. Figueras (CiU) agraeix el suport de la CUP a la moció. Quant a la manca 
d’assumptes en el ple de gener, només desitja que l’equip de govern hagi tingut unes 
bones festes nadalenques. Considera Figueras que la moció és precisa i parteix del rigor, 
ja que parla de 10.000 hores de treballs extraordinaris (no només necessàriament hores 
extres), i les dades s’han obtingut a partir dels documents aprovats per la Junta de 
Govern. A parer de Josep M. Figueras, moltes de les activitats realitzades eren 
perfectament previsibles (fira del gall, cicles festius, competicions esportives, etc.), i la 
planificació i els horaris ja les haurien de tenir en compte; en el cas de la Policia (no 
substituïble) s’hauria d’apostar per un increment de la plantilla. 
 
Josep M. Figueras pregunta a l’interventor general si ha comentat mai a l’equip de 
govern, o l’ha advertit, del fet que se superava el nombre d’hores extres màxim permès, 
o bé les previsions pressupostàries. Contesta l’interventor Antoni Peiret que ell no pot 
qualificar la tipologia dels treballs extraordinaris perquè els gestiona Recursos Humans. 
La intervenció fa el control pressupostari, i va advertir que en certs mesos de 2004 
existia una insuficiència de disponibilitat pressupostària per fer front al pagament de 
treballs extraordinaris. 
 
Intervé Joan Pareta (grup Socialista, PSC-ICV), remarcant que fa un mes que es parla 
d’aquest assumpte i que s’han expressat moltes inexactituds. No es poden confondre els 
treballs extraordinaris amb les hores extres, ja que els primers inclouen conceptes que 
en una empresa privada formarien part del salari normal (treballadors de zona espostiva 
o policies que treballen de nit, o en festiu, etc.). Francisco Romero (equip de govern), 
diu que la intervenció general avisa de les desviacions pressupostàries, i les xifres de 
CiU són errònies perquè no tenen en compte dades que s’obtindrien simplement llegint 
el conveni col·lectiu i l’acord de condicions de treball. A més, CiU ha votat a favor de 
les modificacions pressupostàries proposades respecte d’aquests conceptes. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que tots els conceptes denunciats (hores o no) són 
extraordinaris i superen les previsions, i que a CiU les xifres li quadren. Malgrat que la 
sanció no sigui ferma, la Inspecció de Treball entén que la infracció comesa és greu. 
Sobre el vot favorable de CiU a les modificacions del pressupost, afirma que el seu grup 
no vol anar en contra dels treballadors, i que si les hores s’han realitzat s’han d’abonar. 
A parer seu, cal buscar i parlar de solucions, i si és necessari el suport de CiU per 
canviar el conveni col·lectiu en la línia adequada es prestarà. 
 
Josep M. Figueras (CiU) fa una crida a millorar (ara que ha començat la negociació del 
nou) el conveni col·lectiu i els acords aplicables. Fa referència a les previsions del 
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conveni actual que a parer seu s’han vulnerat (excepcionalitat de les hores, encàrrec 
previ exprés, tendència  a la desaparició de les hores extres, preferència de la 
compensació horària sobre la retribució, etc.). Encara que fos cert que les hores reals 
fossin 5.800, continuaria havent-hi un problema, i sobre les actuacions de la Inspecció 
de Treball sembla que hi ha en curs una nova denúncia d’un treballador en un sentit 
similar. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve es mostra plenament favorable al debat, però des de 
la tranquil·litat. Avui el debat s’ha fet en termes raonables i agraeix la postura de CiU, 
però critica que aquest grup municipal en les darreres setmanes, i sobre aquesta qüestió, 
hagi fet acusacions (en alguns casos personals) fora de to i a la lleugera (Coordinador de 
Govern que no sabria què passa, electe que menjaria dues vegades amb càrrec al 
pressupost, acusació d’increment de despeses del govern que en realitat es destinen al 
lot de nadal del personal, etc.). Josep M. Figueras (CiU) agraeix la felicitació de 
l’alcalde, però afirma que també els membres de l’equip de govern han emprat vers el 
seu grup expressions ben poc amables. 
 
III. MOCIÓ SOBRE HORARIS BIBLIOTECA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que, en el passat recent, hem tornat a presenciar protestes d’estudiants – 
en forma de cartells a les portes de l’edifici en qüestió i de cartes publicades a la 
premsa escrita – sobre l’horari d’obertura al públic de la Biblioteca Popular Torras i 
Bages, en què demanaven que aquest horari s’ampliés, adequant-se al fet que els 
estudiants tenen més temps durant les vacances de Nadal per fer-la servir, 

I, atès que l’horari habitual d’obertura al públic també és insuficient, 
 

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 

1. Destinar més personal laboral al servei de la Biblioteca Popular Torras i 
Bages o bé ampliar l’horari laboral de les persones contractades 
actualment, sempre que la legalitat ho ampari, a fi que els torns de treball 
permetin ampliar l’horari d’obertura al públic de manera permanent, 
sobretot durant les hores del migdia i al vespre. 

 
Josep M. Figueras (CiU) manifesta que es tracta de donar un millor servei als estudiants 
i als usuaris. És cert que ja existeixen també les sales d’estudi, però les dues actuals 
només tenen un horari de tarda que no satisfà les necessitats de certs estudiants 
(batxillers, universitaris, etc.). 
 
Tot seguit es dóna lectura a la següent esmena presentada pel grup de la CUP: 
 
Substituir la totalitat de la part dispositiva pels punts següents: 
1. Que l’ajuntament realitzi els passos necessaris que calguin per tal d’ampliar els 
horaris de la biblioteca i de les sales d’estudi per tal de donar servei de dilluns a 
dissabte, tant en horari de matí com de tarda, adaptant-se a les demandes reals dels 
usuaris (a excepció de la Sala d’Estudis de Pau Boada que durant el matí té activitat 
escolar). 
2. Aplicar horaris especials d’obertura de la biblioteca i de les sales d’estudi 
durant les èpoques d’exàmens (migdies i vespres/nits). 
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3. Continuar el desplegament de les sales d’estudi iniciat amb la Sala del Col.legi 
Pau Boada en els diferents barris de la vila. 
 
Defensa l’esmena Otger Amatller (CUP) afirmant que es tracta d’anar més enllà de la 
moció. La biblioteca no és un lloc d’estudi, sinó bàsicament de consulta, i cal potenciar 
les sales d’estudi. Les actuals són escasses i tenen un horari molt limitat. Cal ampliar 
per tant l’horari de la biblioteca (especialment en èpoques d’exàmens) i continuar el 
desplegament de les sales d’estudi. 
 
En relació amb l’esmena, Josep Ramon (PP) hi dóna suport, ja que és positiu poder 
ampliar els horaris. 
 
Josep M. Figueras (CiU) també accepta l’esmena. 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) fa referència als conceptes de biblioteca i de sala 
d’estudis. La biblioteca és un espai de consulta i de foment de la lectura, i no pas 
d’estudi. Ríos detalla el personal adscrit a la biblioteca Torras i Bages, tot ell amb 
dedicació completa i sense possibilitat d’ampliar el seu horari. L’horari es procura 
adequar-lo a la demanda, i les vacances es programen de forma que es garanteixin els 
drets dels empleats i tancant en èpoques de menys afluència. La biblioteca està oberta 
42,5 hores setmanals, quant l’estàndard establert per la Diputació (titular de 
l’equipament) és de 40 hores. 
 
Ríos esmenta que tenim dues sales d’estudi municipals, en detalla els horaris (adreçats a 
l’estudi a partir de 3r d’ESO) i comenta que són servides per estudiants en pràctiques. 
 
L’equip de govern no es nega a ampliar les sales d’estudi ni els horaris de la biblioteca, 
i es treballarà en aquesta línia des dels Serveis de Cultura i d’Educació de l’Ajuntament 
i des de la Diputació. Tanmateix, els grups de govern votaran contra l’esmena i la 
moció, malgrat els compromisos de treball assumits, perquè no és possible fixar ja uns 
horaris concrets i determinats condicionant el resultat final de la tasca que es portarà a 
terme. 
 
També en nom de l’equip de govern, Lourdes Sánchez (grup Socialista, PSC-ICV-) 
aposta per treballar sobre la qüestió de les sales d’estudi des de l’Organisme autònom 
Torras i Bages, el qual constitueix un fòrum de debat adient. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que altres biblioteques obren 58 hores setmanals, i 
afirma no entendre l’oposició dels grups de govern, ja que estan d’acord amb tot però hi 
voten en contra. L’esmena diu que es treballi en aquesta línia, no que les mesures 
d’implementin immediatament, i per tant hauria de ser perfectament assumible. 
 
Josep M. Figueras (CiU) coincideix amb l’anterior intervenció d’Otger Amatller, 
destacant la incongruència del vot dels grups de govern. La moció pretén millorar el 
servei, i no hi ha base per a dir (com ho ha fet Joan Ríos) que l’horari s’adequa a la 
demanda, perquè lògicament els usuaris només hi van quan està obert, però no podem 
dir que altres horaris no tindrien demanda. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de la CUP, és rebutjada amb 6 vots a favor (CUP, CiU i PP) 
i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
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Quant a la moció, Josep M. Figueras (CiU) pregunta si l’equip de govern fa una 
valoració diferent de l’esmena que de la moció, la qual cosa és negada per Ramon Xena, 
que a més afegeix que la moció indueix a que els treballadors de l’Ajuntament facin 
més hores extres. 
 
La moció és rebutjada també amb 6 vots a favor i 13 en contra. 
 
IV. MOCIÓ BANDERES EN EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup del PP: 
 
 ATÈS  que l'art. 3.1  de la Llei  39/1981, de 28 d’octubre, pel que es regula l'ús 
de la bandera d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, disposa que la bandera 
d'Espanya  haurà d’onejar en l'exterior i ocupar un lloc preferent en l'interior de tots 
els edificis i establiments de l'Administració central, institucional, autonòmica, 
provincial o insular i municipal de l’Estat. 
 ATÈS que en l'art. 4 de la Llei 39/1981 , de 28 d’octubre, abans esmentada, es  
disposa que  en les Comunitats Autònomes que   reconeguin  una bandera com a pròpia 
en els seus Estatuts, s'utilitzarà juntament amb la bandera d’Espanya en tots els edificis 
públics civils de l'àmbit territorial d’aquella, en la forma en què es  disposa en l'article 
6 de la mateixa llei. 
 ATÈS que en l’actualitat l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès incompleix els 
articles 3.1, 4 i 6 de la Llei 39/1981 , de 28 d’octubre, abans esmentada, ja que  ni a la  
façana de l'edifici de l’Ajuntament ni en el saló de Plens  oneja  la bandera d'Espanya 
ni la de Catalunya.  
 ATÈS que Catalunya forma part de la Unió Europea, seria adequant  que la 
bandera europea s’utilitzés    juntament amb  la d’Espanya i la de Catalunya  en la 
forma que es disposa en l'article 6 de la Llei 39/1981, de 28 d’octubre. 
 

El Grup Municipal del  Partit Popular demana al Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès que  ACORDI:  

Instar  l’Equip de Govern de l’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès perquè 
faci allò necessari per tal que  les banderes d’ Espanya , d’ Europa i de Catalunya 
onegin a la façana i en el saló de Plens de l’Ajuntament,  de conformitat amb el que 
disposa la Llei 39/1981 de 28 d’octubre, per la  que es regula l'ús de la bandera 
d'Espanya i el d'altres banderes i ensenyes, així com en la resta d’edificis  públics 
municipals. 
 
Defensa la moció Josep Ramon (PP), que advoca per col·locar les tres banderes i 
complir així la llei. Fins ara existia un cert consens en la matèria, però darrerament s’ha 
trencat (bandera estelada de la CUP durant la festa major, moció d’ERC demanant la 
supressió de l’efígie del rei del saló de sessions, posterior desplaçament del retrat del rei 
a una altra ubicació del saló de sessions, etc.). Alguna d’aquestes accions han comptat 
amb el consentiment de l’equip de govern (grups  Socialista-PSC-ICV i d’ERC). 
 
Es presenta una esmena a la totalitat de la moció per part del grup de la CUP, amb el 
redactat següent: 
 Atès que aquest ajuntament té la voluntat que els símbols presents en  la 
institució municipal siguin satisfactoris a tota la ciutadania de Vilafranca i no ofenguin 
a cap dels nostres conciutadans. 
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Atès que tal política d’actuació ja va ser iniciada amb la retirada del retrat del 
Borbó Juan Carles I., d’un lloc privilegiat, i que va ser substituït per un domàs amb 
l’escut de Vilafranca, símbol que representa sense excepció a totes i tots els 
vilafranquins. 

Atès que el grup municipal del Partido Popular a Catalunya està preocupat per 
la manca de banderes en l’edifici consistorial. 

 
Es presenten a debat, votació i aprovació si s’escau, els següents punts: 
1.- Que en el terrrat d’aquest Ajuntament onegi la senyera, com a bandera 

nacional dels Països Catalans i com a símbol que ens agermana amb la resta de pobles 
del país. 

2.- Que acompanyant la bandera del nostre país, onegi una bandera amb l’escut 
de Vilafranca, símbol de totes i tots els vilafranquins. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa l’esmena, dient que quan es va alterar la ubicació del 
retrat del rei es va fer un primer pas, encara que insuficient. A parer seu, determinats 
símbols fereixen la sensibilitat, i és millor col·locar només la senyera i l’escut de 
Vilafranca. 
 
Josep Ramon (PP) rebutja l’esmena. Es pot posar la senyera i una ensenya local, però 
cal complir la llei i fer onejar també la bandera espanyola. També seria positiu fer 
onejar la bandera d’Europa. 
 
En nom d’ERC i de CiU, Ramon Xena i Emília Torres respectivament donen suport a 
l’esmena de la CUP, perquè cal fer valdre els símbols del nostre país. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) rebutja l’esmena, per responsabilitat de 
govern i per no vulnerar la legalitat vigent. Aquesta intervenció és objecte de rèplica per 
part d’Otger Amatller (CUP), dient que hi ha altres lleis que no es compleixen, com la 
de política lingüística. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és rebutjada amb 8 vots a favor (CUP, CiU i ERC) i 11 en 
contra (grup Socialista –PSC-ICV- i grup del PP). 
 
Sobre la moció, Otger Amatller (CUP) la rebutja, com també ho fa Ramon Xena (ERC), 
qui acusa al PP de ser favorable a les guerres. A parer de Xena, la qüestió de la bandera 
a l’Ajuntament està superada des de 1991, i ara el PP vol crear tensió i crispació. 
 
Emília Torres (CiU) es mostra contrària a la moció. La senyera és un símbol del nostre 
país que ens uneix. La llei vigent (que per cert no fa referència a la bandera europea) 
s’hauria de modificar, i a l’Ajuntament s’hauria de recuperar el consens sobre aquest 
assumpte. 
 
Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV-) demana al PP que retiri la moció. Josep 
Ramon és responsable i treballa, per la qual cosa Colomé afirma estar sorprès pel fet 
que presenti una moció que pot crear crispació. Cal sumar i no dividir, respectar tots els 
símbols i no menysprear-ne cap. Josep Ramon (PP) es nega a retirar la moció, i afirma 
que el consens el van trencar la CUP i ERC amb les qüestions de la senyera estelada i 
del retrat del rei. 
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Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que la moció és desafortunada, ja 
que és absurd parlar d’una qüestió que la llei ja regula. Les banderes no són draps, sinó 
que expressen sentiments. Existeix per una banda una llei, i per una altra un consens 
històric que no s’hauria de trencar. El seu grup no pot votar a favor ni en contra, perquè 
hi ha ciutadans que se senten més o menys còmodes o incòmodes amb les diferents 
banderes. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra contrari a les posicions extremes. 
Malgrat l’acord que es va prendre, durant la festa major la CUP va fer onejar una 
senyera estelada, la qual cosa va ser un error. El seu grup s’abstindrà, especialment a la 
vista de que ja existeix una legislació sobre la matèria. 
 
Otger Amatller (CUP) rebutja l’existència d’un consens previ, perquè la CUP no va 
acceptar cap acord sobre les banderes. Malgrat que la CUP no pot pretendre que 
l’Ajuntament institucionalment faci onejar l’estelada, el seu grup no vol renunciar als 
seus principis ideològics. Caldria que tinguessim dret a l’autodeterminació, i mentre no 
es reconegui la CUP el reclamarà a través de l’estelada. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que avui havia demanat al PP la retirada de la moció, 
perquè no ajuda a mantenir un bon clima de diàleg. La defensa de símbols no hauria de 
generar conflictes, i per això en vigílies de la festa major es fa arribar a un ampli acord 
representatiu del parer de 20 dels 21 regidors i regidores, el qual va ser desatès per la 
CUP. Esteve lamenta l’actitud de la CUP en el seu moment, perquè no podem fer burla 
dels símbols. Hi ha un consens històric i una legislació que no es pot desconèixer. 
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada amb 1 vot a favor (PP), 8 en contra (CiU, ERC 
i CUP) i 10 abstencions (grup Socialista –PSC-ICV). 
 
 
V. MOCIÓ CANDIDATURA OLÍMPICA DE MADRID 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup del PP: 

 
ATÈS que a l’any l.986 , la ciutat de Barcelona va ser designada  a Laussane 

(Suïssa ) per organitzar els Jocs de la 25a Olimpíada de l.992. 
ATÈS  que  aquell va ser un projecte en què van intervenir totes les institucions, 

però  que especialment va rebre el suport entusiasta de la ciutadania. 
ATÈS que en aquells moments Barcelona va rebre l’ajut, el suport i la 

complicitat d’institucions i ciutadans d’arreu d’Espanya. 
ATÈS  que Barcelona en aquell moment va agrair aquest suport a la 

candidatura de Barcelona,  amb l’establiment de diverses subseus a altres ciutats 
d’Espanya per tal que fos més ampli el nombre de persones que poguessin participar de 
l’esperit olímpic.  

ATÈS que l’esperit olímpic està lluny de les rivalitats polítiques i per aquest 
motiu totes les institucions, independentment del color polític de qui les governava,  van 
donar suport a la celebració dels jocs  de Barcelona. 
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 ATÈS que ara, en aquest moment en què una ciutat espanyola com Madrid, opta 
a organitzar  els jocs de l’any 2012, és el moment en què Catalunya correspongui el 
suport que va rebre  en aquelles dates per la celebració dels jocs olímpics, més encara  
quan Barcelona serà una de les subseus olímpiques de futbol. 
 ATÈS que les institucions han de continuar  impulsant la pràctica de l’esport i 
les competicions esportives  en un clima de col·laboració. 

 
El Grup Municipal del Partit Popular  sol.licita que pel Ple de l’Ajuntament de 

Vilafranca del  Penedès, S’ACORDI: 
 1.-  Expressar el seu suport  al poble de Madrid perquè  aquesta ciutat  
aconsegueixi la designació com a seu  dels Jocs Olímpics del 2012. 
 2.- Instar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya  a donar el màxim 
suport institucional  a la candidatura olímpica Madrid 2012. 
 3º.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Madrid  i al Consell Executiu  de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Josep Ramon (PP) defensa la conveniència de donar suport a la candidatura de Madrid 
des de Vilafranca, com ja ha fet el Parlament de Catalunya, i més després del recent 
intent d’alguns sectors de boicotejar el cava català. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena a la moció que formula el grup de CiU: 
 
 Afegir després del punt 2on.: 
3er.- L’Ajuntament de Vilafranca reitera el seu suport a les federacions i les seleccions 
esportives catalanes perquè siguin reconegudes internacionalment i perquè puguin 
competir oficialment. Per tant, instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

a) Complir de manera acurada i diligent la Resolució 164/VII adoptada pel 
Parlament de Catalunya, sobre el suport a les federacions i les seleccions esportives 
catalanes. 
 b) Promoure un acord amb el Govern de l’Estat perquè modifiqui la Llei 
10/1990, del 15 d’octubre, de l’esport, en el sentit expressat en l’esmentada resolució. 
 
Defensa l’esmena en nom de CiU Aureli Ruíz. És correcte donar suport a la candidatura 
de Madrid, però no es pot deslligar aquest suport de la necessitat del reconeixement 
internacional de les seleccions esportives catalanes. El Parlament de Catalunya ja ho va 
fer, i el PP hi va ser favorable. 
 
Josep Ramon (PP) rebutja l’esmena, i no creu que el text aprovat pel Parlament amb el 
suport del PP fos aquest, que advoca pel reconeixement internacional i oficial de les 
seleccions esportives catalanes. 
 
Joan Recasens (ERC) es mostra d’acord amb el reconeixement de les seleccions 
catalanes, però el seu grup s’abstindrà en la votació de l’esmena, perquè aquesta avala 
la correcció de la moció. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra favorable a l’esmena, ja que el 
seu grup sempre s’ha manifestat favorable al reconeixement de les seleccions catalanes. 
 
L’esmena resulta aprovada amb 15 vots a favor (grups de CiU, Socialista –PSC-ICV- i 
CUP), 1 en contra (PP) i 3 abstencions (ERC). 
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Quant a la moció amb l’esmena introduïda, Josep Ramon (PP) demana si es pot votar 
per separat la moció original i l’esmena. Davant la negativa expressada, Ramon retira la 
moció, per la qual cosa no és objecte de votació. 
 
 
VI. MOCIÓ PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DEL BUTLLETÍ 
 
Es llegeix la següent moció del grup del PP: 
 
 ATÈS que amb l'última modificació del ROM es volia fomentar per diverses vies 
la participació ciutadana en els assumptes municipals. 
 ATÈS que en els  pressupostos aprovats per a l’any 2005  es destinen a 
processos de participació ciutadana  la quantitat d'euros,  entre els  que s’inclou el 
relatiu al projecte de remodelació de la Rambla de Nostra Senyora. 
 ATÈS que el Butlletí Informa, a part  de donar a conèixer l’activitat i projectes 
de l’Ajuntament, pot convertir-se en un instrument de participació ciutadana, aprofitant 
que es reparteix  de forma periòdica a tots els habitatges de la nostra vila, si és deixes 
un apartat que els ciutadans poguessin omplir, i una vegada retallat portar-lo a 
l’Ajuntament o a alguna de les dependències municipals. 
 
 El Grup Municipal del Partit Popular  de Catalunya sol.licita que el Ple de 
l’Ajuntament de Vilafranca ACORDI: 
 
- Instar a l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès perquè en el 

Butlletí Informa  hi hagi un apartat  que els ciutadans puguin omplir, i una vegada 
retallat  portar-lo a l’Ajuntament  o a alguna de les dependències municipals,  amb 
la següent periodicitat: 

A) Com  mínim dues vegades a l'any, perquè  els ciutadans puguin   expressar la 
seva opinió sobre el funcionament dels diferents serveis oferts per l’Ajuntament i fer 
suggeriments per millorar la seva qualitat i eficàcia.  

B) Amb els Butlletins Informa que es publiquin abans d’iniciar-se un procés de 
participació ciutadana, a fi i efecte que  els ciutadans puguin fer les seves aportacions, 
i si aquestes fossin d'interès  convocar-los a les reunions de treball. 
 C) Amb els Butlletins Informa  que es publiquin en el mes d'octubre de cada any,  
de forma que els vilafranquins/ines puguin fer propostes en relació amb els 
pressupostos. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que és positiu que el butlletí municipal prevegi 
determinats apartats que facin possible l’expressió del parer de la ciutadania. En molts 
processos (pressupost, grans projectes, etc.) podria ser molt útil. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. La participació ciutadana ha de ser més 
intensa, però la mesura que proposa la moció obriria una via més, encara que limitada i 
en la línia de la idea de participació expressada fa poc pel regidor Francisco Romero. 
 
Aureli Ruíz (CiU) recolza el text de la moció. No respon a la idea bàsica del que hauria 
de ser una participació real, però és un pas més que no es pot menystenir. Caldria 
concretar la proposta a través de la Comissió de seguiment del butlletí, i aplicar-la ja en 
el proper butlletí informatiu. 
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Lourdes Sánchez (en nom dels dos grups municipals de govern) demana que la moció 
quedi sobre la taula i que es plantegi en el si de la Comissió de Comunicació recentment 
creada, ja que és en aquest marc que correspon estudiar-la. Josep Ramon (PP) no ho 
accepta, perquè la moció del que parla és de participació, i Lourdes Sánchez fa palès el 
vot en contra dels dos grups de l’equip de govern amb la finalitat de no deixar sense 
contingut la Comissió esmentada. 
 
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada amb 6 vots a favor (grups del PP, de CiU i de 
la CUP) i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) recorda que fa mesos es va aprovar pel ple la creació d’una 
oficina d’informació per a la gent gran, i pregunta sobre l’horari que té o tindrà 
l’oficina. Contesta Patro Recober que l’oficina encara no està oberta i l’horari no està 
establert; quan ho estigui, li comunicarà al regidor. Fernando García constata que 
l’oficina no s’ha obert encara, malgrat el temps transcorregut des de l’aprovació de la 
moció en aquest sentit. 
 
b) Fernando García (CiU) pregunta en quina situació es troben (si d’acord amb allò 
previst o si estan endarrerits) els pisos que s’estan construint per a la gent gran al carrer 
dels Ferrers (antiga escola Cal Mencia).  
 
Josep Colomé (regidor d’Habitatge) contesta que la pregunta es deu referir al 
cronograma de l’obra, el qual s’ha retardat una mica. En l’edifici no només hi ha els 19 
pisos assistits per a persones grans, sinó també dos locals, un dels quals ja ha estat 
adquirit; es podrà accedir al local després de l’estiu, i a finals de 2005 es podran 
entregar els locals definitivament. Colomé diu que si enguany s’acaben els locals això 
vol dir que els pisos també estaran acabats. 
 
Fernando García manifesta que havia preguntat només pels pisos, no pels locals, i que 
no ha obtingut cap resposta; pregunta igualment Fernando García si els pisos seran 
tutelats o només pisos de lloguer; contesta Josep Colomé que l’equip de govern està a la 
seva disposició per proporcionar tota la informació que calgui sobre la política 
d’habitatge. El grup de CiU té un representant a la Societat Municipal d’Habitatge, i 
Colomé suposa que aquest representant els informa després de cada reunió. En les 
darreres sessions del consell de la Societat s’ha parlat d’aquesta promoció, i el 
representant de CiU hi ha participat. La idea és que siguin pisos tutelats per a gent gran, 
i està segur que el representant de CiU a la Societat el pot informar de tots els detalls. 
 
Fernando García demana que consti en acta de forma exacta tant la pregunta efectuada 
com la resposta, i manifesta que el senyor Colomé té la virtut de no respondre a les 
preguntes que se li formulen. Intervé també l’alcalde Marcel Esteve, en el sentit que ell 
ha pogut entendre perfectament la resposta de Josep Colomé. 
 
c) Otger Amatller (CUP) pregunta perquè s’ha tornat a obrir –amb interrupció del 
trànsit- el pont de Moja (obres AVE) i si s’ha trobat la manera de millorar l’accés dels 
vianants a la Girada per Santa Digna. Contesta Josep Colomé que el pont de Moja s’ha 
tallat ahir i avui per fer una millora que explica, però que demà es reobrirà. També 
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afirma que es pretén millorar l’accessibilitat dels vianants a la Girada per la zona del 
carrer del Comerç. 
 
d) Otger Amatller (CUP), quant al procés d’elaboració del Pla de Mobilitat, recorda que 
es va dir que la diagnosi estaria enllestida a finals de 2004, i que les primeres propostes 
estarien disponibles en el mes de febrer d’enguany, terminis que no sembla que s’hagin 
acomplert. Patro Recober admet que l’empresa ha patit retards, els quals ella mateixa 
atribueix a la necessitat de prendre dades en diferents èpoques de l’any. L’empresa que 
redacta el Pla s’ha compromès a lliurar informació el dia 10 de febrer. 
 
Respecte d’aquesta mateixa qüestió, Otger Amatller afirma que l’any 1995 es féu un Pla 
de Mobilitat, i l’any 1998 un d’accessibilitat, i pregunta si s’han pogut aprofitar ara o 
implementar determinades mesures. Patro Recober contesta que el Pla de Mobilitat de 
1995 no contenia massa propostes concretes, però sí algunes que s’han aprofitat 
(soterrament de les línies del tren, tipus d’aparcament, cinturons de circumval·lació, 
etc.). També s’està treballant en assumptes d’accessibilitat (per exemple, rebaix de 
voreres). 
 
e) Otger Amatller (CUP) afirma que al carrer Dr. Fleming i a zones de la Barceloneta es 
detecten problemes de rates, i pregunta què s’hi fa. Contesta Paco Álvarez que una 
empresa intervé en els punts necessaris en matèria de desratització. Ignora ara mateix 
les actuacions concretes, però s’interessarà per la situació dels indrets comentats. 
 
f) Otger Amatller (CUP) afirma que presenta tres preguntes per escrit perquè siguin 
contestades també per escrit, les quals lliura al secretari (sobre la Carta Arqueològica, 
sobre les hores extres del personal municipal i sobre el cost de la campanya 
VILAFRANCA EN MARXA). 
 
g) Aureli Ruíz (CiU) manifesta que també existeixen problemes de rates a la zona de la 
plaça Pau Casals (Espirall). Paco Álvarez contesta que en aquest indret ja es va fer una 
intervenció a fons l’any 2004, i si cal se’n farà una altra. 
 
h) Aureli Ruíz (CiU) fa referència a l’obertura d’una rasa realitzada per una empresa al 
carrer Bisbe Morgades (des de l’avinguda de Tarragona fins gairebé el parc Tívoli, 
aportant-se una fotografia). Ja fa temps que la zona es troba en mal estat i que es causen 
incomoditats a la ciutadania, i pregunta si aprofitant la nova Ordenança de rases s’han 
imposat sancions a l’empresa responsable. Anna Girona contesta que encara no s’ha 
obert cap expedient sancionador, però que s’està estudiant què ha passat i quines 
responsabilitats es poden exigir. 
 
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 
 
 


