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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 05/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de maig de 2006 
Horari: de 20,01 a 21,40 hores.  
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  
- Joan Pareta i Papiol 
- 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 Nonat Xena i Pareta 
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Actes de les sessions anteriors 
 
Se sotmeten al ple les actes de les sessions extraordinària i ordinària celebrades el dia 
21 de març de 2006.  
 
Aquestes actes s’aproven per assentiment. 
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I. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
Atès que el Pla d’ordenació urbanística municipal delimita, com a àmbit de sòl urbà no 
consolidat, el polígon d’actuació (formalment sector de millora urbana) núm. 4, 
denominat carrer Olèrdola, el qual se situa entre els carrers Melió i Dr. Fleming, a 
banda i banda del carrer Olèrdola de nova obertura.  

Atès que inicialment la propietat del sòl (VIVEX, SL) va presentar per a la seva 
tramitació el corresponent pla de millora urbana, si bé finalment s’ha formulat una 
proposta de modificació puntual del POUM, delimitant un polígon únic més ampli que 
arriba fins al carrer de la Vinya i ordenant-lo de manera integral, de forma que pugui 
ser desenvolupat sense necessitat d’un posterior planejament urbanístic derivat. 
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals, de data 4 de maig de 2006, 
incorporat a l’expedient, i tenint en compte que la modificació pretesa s’estima en 
termes generals correcta, si bé s’haurà d’ajustar a les prescripcions resultants de 
l’esmentat informe. 
Atès que la modificació puntual presentada s’ajusta a la legalitat vigent, i de 
conformitat amb allò regulat en els articles 71, 83 i 94 de la Llei d’urbanisme, 
S’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, que afecta fonamentalment l’àmbit del PAU núm. 4, denominat carrer 
Olèrdola, si bé aquest àmbit ha estat ampliat, tal com ha estat presentada per Vivex, 
S.L. Tanmateix, abans de l’aprovació provisional s’hauran d’introduir a la modificació 
les prescripcions i els aclariments resultants de l’informe del Cap dels Serveis 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de data 4 de maig de 2006. 
2. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, i d’instal·lació o 
ampliació d’activitats i usos, en tot l’àmbit del PAU. Es publicarà aquest acord de 
suspensió en forma legal. 

3. Sotmetre a informació pública la modificació puntual, pel termini d’un mes, 
mitjançant edictes que es publicaran en el BOP, en el DOGC i en un diari de gran 
divulgació. L’aprovació provisional del Pla correspon legalment al ple municipal, i la 
definitiva  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona. De forma simultània a 
la informació pública se sol·licitaran els informes sectorials que estableix la legislació 
vigent.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 6 abstencions, corresponent 
aquestes al grup municipal de CiU. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé es remet a les explicacions detallades que es van 
donar en el si de la Comissió Informativa, i insisteix en el fet que es tracta d’una 
aprovació inicial, per la qual cosa s’obrirà el període d’informació pública i l’expedient 
s’haurà de sotmetre novament a aquest ple, i després a la Generalitat. 
 
Otger Amatller (CUP) fa palès el seu suport al dictamen pel fet de tractar-se d’una 
aprovació inicial, si bé es reserva la facultat de formular si cal al·legacions durant la 
informació pública. Amatller recorda que la CUP sempre ha defensat la necessitat de 
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desenvolupar aquests polígons en sòl urbà, amb la qual cosa no seria necessari habilitar 
nou sòl urbanitzable. 
 
Josep Ramon (PP) s’interessa per l’increment del nombre d’habitatges en general i pel 
d’habitatges protegits en particular, i constata alguna possible contradicció numèrica 
quant a aquest increment. També pregunta si els criteris d’aquesta modificació 
s’aplicaran en altres polígons, i afirma que votarà a favor inicialment, si bé durant la 
informació pública el seu grup estudiarà la proposta amb més profunditat. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que és positiu desenvolupar els polígons en el nucli urbà, 
amb la qual cosa no caldria tirar endavant tant de nou sòl urbanitzable. Anuncia 
l’abstenció del seu grup per poder estudiar detalladament l’assumpte i valorar si les 
compensacions que s’ofereixen són les adequades. 
 
El ponent Josep Colomé intervé i afirma que un solar edificable de l’avinguda de 
Barcelona, que causa problemes de trànsit, passarà a ser zona verda, i això justifica 
l’augment del nombre d’habitatges. El 20% del sostre residencial es destina a habitatge 
protegit. Pel que fa a l’extensió de la fórmula a altres polígons, manifesta que sempre 
s’ha d’estudiar la casuística particular de cada polígon. 
 
II. MODIFICACIÓ PUNTUAL ORDENANÇA ESTABLIMENTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2004, va aprovar 
definitivament una nova Ordenança municipal reguladora dels establiments de pública 
concurrència de Vilafranca del Penedès. 
 
Atès que el contingut de l’Ordenança s’està mostrant encertat en termes generals pel que fa a 
la regulació dels establiments esmentats. 
 
Atès que, tanmateix, s’observa la conveniència de regular d’una forma diferent els aspectes 
següents: 
 
a) Cal millorar el redactat de l’article 15.3 de l’Ordenança, quan admet amb caràcter 

excepcional la contigüitat dels restaurants i restaurants bar amb l’habitatge per les parets 
laterals si no es generen molèsties al veïnat. Cal precisar millor aquesta excepció per tal de 
garantir la seguretat jurídica, fent-se ressò de l’acord interpretatiu adoptat en aquest sentit 
per la Junta de Govern Local el 19 de desembre de 2005. 

b) En la mateixa línia de garantir la seguretat jurídica, s’ha de millorar el redactat de l’art. 
17.4, que obliga a justificar, en el supòsit d’implantació de nous establiments de classe C 
(musicals), l’aparcament de vehicles disponible. 

c) Pel que fa a la disposició addicional primera, reguladora dels denominats “locutoris” i 
locals similars, s’estima prudent limitar l’horari límit de tancament actual per evitar 
molèsties al veïnat. Igualment, s’han detectat dubtes que s’han de resoldre a l’hora de 
distingir entre aquests locals i els bars amb ordinadors i altres aparells que permeten 
connexions telemàtiques i comunicacions, com pot ser el cas dels cibercafès, per la qual 
cosa es proposa aprovar un nou apartat 8 de l’art. 30 de l’Ordenança.  

 
Per tot això, s’ACORDA: 
 
1. Aprovar inicialment una modificació puntual de l’Ordenança municipal reguladora dels 

establiments de pública concurrència de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text 
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incorporat a l’expedient. La modificació esmentada afecta els articles 15.3, 17.4, 30.8 i 
disposició addicional primera de l’Ordenança. 

 
2. Sotmetre l’expedient i el text de les modificacions de l’Ordenança al tràmit d’informació 

pública pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a 
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual 
podran presentar-se al·legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, les modificacions de 
l’Ordenança s’entendrien aprovades definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, 
i entrarien en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació 
del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. 

 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció. L’abstenció correspon 
al grup de la CUP. 
 
Joan Pareta, en qualitat de ponent, fa palès que es tracta d’una aprovació inicial, i que 
durant la informació pública serà possible aportar suggeriments que seran valorats. Es 
proposa reduir l’horari límit de tancament dels locutoris de les 12 a les 10 de la nit, per 
evitar molèsties al veïnat (es produeixen queixes). També es vol evitar el frau de 
legalitzar un establiment com a bar quan en realitat pot ser un locutori, permetre l’ús de 
restaurant en contigüitat lateral amb l’habitatge quan s’instal·li en cases sòlides o 
d’interès sense generar molèsties, i concretar el deure de garantir l’existència 
d’aparcament per a vehicles en els locals de classe C. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a les modificacions sobre restaurants i locutoris. En 
canvi, no entén la proposta quant a la necessitat de disposar d’aparcament els locals de 
classe C. Constata que l’exigència només té lloc amb relació als locals C.1 i C.2 (bars 
musicals i discoteques) i no quant a altres com teatres i sales de festes, la qual cosa és 
discriminatòria. S’ha de prevenir el soroll vingui d’on vingui, i amb la modificació 
expulsem l’oci fora del nucli urbà i potenciem així l’ús del cotxe privat. Les exigències 
d’aparcament haurien de tenir relació amb l’aforament del local, i no haurien d’afectar 
els locals més petits.  
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen inicialment. Quant a l’aparcament vinculat 
als locals, considera que s’hauria de permetre el còmput dels existents a la via pública. 
Només hi ha aparcaments de rotació al centre, i l’aplicació de la normativa proposada 
provocaria que només es poguessin instal·lar nous locals musicals al centre. 
 
Aureli Ruíz (CiU) es mostra favorable al dictamen, malgrat que hi ha aspectes dubtosos 
que s’hauran d’estudiar durant el període d’informació pública. És discutible 
l’exigència d’aparcaments en locals petits. Quant als bars amb ordinadors, cal cercar 
fórmules per evitar la picaresca, però potser posar molt difícil la implantació de 
cibercafès no és la millor solució. 
 
Ramon Xena (ERC) fa una crida a analitzar l’assumpte de forma aprofundida, intentant 
compatibilitzar els drets a l’oci i al descans dels veïns. A títol d’exemple, afirma que a 
la zona del Molí d’en Rovira es produeixen moltes queixes per aparcament incontrolat a 
les nits, com a conseqüència de l’existència de locals musicals. 
 
Joan Pareta (ponent) manifesta que els problemes existeixen i que s’han de prendre 
mesures. També afirma que les situacions no són equiparables, ja que per exemple quan 
hi ha balls al Casal no s’observen vehicles aparcats damunt la vorera. Malgrat tot, 
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durant el període d’informació pública hi podrà haver tot el debat que calgui, i cercar 
una fórmula de consens que sigui efectiva. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que els dubtes per ell plantejats no s’han aclarit, perquè no se 
sap la causa de tractar diferent els diferents locals, ni tampoc la causa de dificultar 
l’activitat de locals petits. Hi ha problemes de trànsit, és cert, però aquests també es 
generen davant les escoles o arran del mercat del dissabte, i a ningú se li acudeix exigir 
aparcaments específics en aquests casos. 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 6 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit 
del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos i transferència de 
partides, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall següent: 
 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
  
  
4.46304.22614 Campanya “vegueria pròpia” (10 cts./habi- 
 tant Vilafranca s/última public. INE )........  3.587,00 
 
4.46304.48900 Transfer. campanya “vegueria pròpia” 
 (10 cts./habitant Vilafranca s/última pub.INE)     3.587,00    
 
1.12103.76000 Transferència capital Ajuntament Vilanova.- 
 Conveni renovació pàgines Web................  38.130,00 

............................................................. 45.304,00 
  

 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  45.304,00   
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
4.46002.48901 Convenis associacions de veïns .................         5.000,00 5.000,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAO. I SUPLEMENTS  50.304,00 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
 
1.12103.62601    Desenvolupament/renovació web mpal.            38.130,00      38.130,00 
 
   TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA       38.130,00 
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MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
 
321.06 Ocupació terrenys d’ús públic amb  

tanques ........................................................  9.300,00 
 

391.01                  Altres multes ................................................   2.874,00 12.174,00 
  
 TOTAL BAIXES TRANSF. I MAJORS INGRES . 50.304,00
  
 
  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’Hisenda Francisco Romero destaca els trets principals de la modificació, la 
qual es finança en gran part amb major recaptació per ocupacions de la via pública amb 
tanques i per multes. Es doten dues partides per a la Vegueria del Penedès, s’actualitzen els 
convenis amb les associacions de veïns davant la proximitat de les festes de barri i els 
treballs de condicionament de locals, i explica el projecte de renovació de la web 
municipal, el qual compta amb subvenció de la Generalitat (Administració Oberta). 
 
IV. JUNTA D’ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES 
 
En aquest moment el ple es constitueix en junta d’accionistes ordinària de l’Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de: 
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2005, el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, i els Informes de Gestió i d’Auditoria. 
 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 308.313,45 €, destinats a reserves 
voluntàries. 
 
El president del consell de l’Empresa, Joan Pareta, destaca que el resultat econòmic 
s’ajusta a les previsions del pressupost, i que el benefici es destina a inversions en les 
xarxes de subministrament i de sanejament. Explica els augments d’amortitzacions, i els 
increments d’ingressos per nous abonats. Pareta remarca també que malgrat els nous 
abonats el consum ha disminuït una mica, la qual cosa és positiva i demostra que els 
ciutadans estan fent una política d’estalvi, gràcies en part a la campanya endagada per 
l’empresa. 
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Otger Amatller (CUP) destaca la bona gestió de l’empresa, advoca per reduir el consum i 
celebra la campanya realitzada “gota a gota s’esgota”. 
 
V. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT HABITATGE 
 
El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la Societat Municipal d’Habitatge de 
Vilafranca del Penedès, S.L., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 8 dels estatuts socials, s'acorda l'aprovació 
de:  
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2005, el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i els Informes de Gestió i d’Auditoria. 
 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 132.171,32 €, destinats a 
compensar pèrdues d’exercicis anteriors.  
 
El president del consell Josep Colomé destaca que per primer cop en els darrers anys 
s’han generat beneficis, gràcies a la venda dels pisos del carrer Muralla dels Vallets. 
També s’ha incrementat el patrimoni de la societat. Recentment s’han comprat terrenys a 
la Girada per a construir-hi habitatge protegit (en col·laboració amb una cooperativa) i 
molt aviat començarà l’edifici per habitatge protegit del Molí d’en Rovira (UTE amb 
REGESA). 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que l’informe d’auditoria parla de la necessitat d’un pla de 
tresoreria, i Josep Colomé contesta que aquest pla és necessari i s’està elaborant. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a l’habitatge protegit. Aposta pel fet que si és 
possible s’enforteixi la societat municipal i que aquesta pugui promoure habitatge protegit 
per si mateixa, sense necessitat de convenis amb empreses externes, de forma que tot el 
benefici reverteixi en Vilafranca. 
 
Josep Colomé comparteix el raonament de Regull, però afirma que la societat era poc 
dinàmica i que calia aprendre de la mà d’algú. Destaca que en els darrers anys s’està 
promovent un parc important d’habitatge protegit, i que això ha estat reconegut des de la 
Generalitat com exemple dins de l’arc metropolità. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que la societat municipal ja té alguns anys, i que s’ha de ser 
valent i endagar promocions per nosaltres mateixos. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que hi ha societats municipals d’habitatge dins i fora de 
l’arc metropolità (Colomé replica que a fora n’hi ha molt poques), i que si ha crescut 
l’habitatge protegit és perquè Vilafranca en general està creixent molt. No creu que 
l’habitatge protegit excedeixi del que ja estableix la llei. 
 
VI. JUNTA DE SOCIS SERCOM, S.L. 
 



 8

El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la societat municipal SERCOM, S.L., 
i per unanimitat adopta l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de: 
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2005, el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i els Informes de Gestió i  d’Auditoria. 
 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de les 
circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en uns guanys de 21.725,54 €, destinats a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
La presidenta del consell, Lourdes Sánchez, afirma que els comptes ja es van debatre en 
el si del consell d’administració. La despesa s’ha contingut, i el benefici es destina a 
compensar pèrdues d’anys anteriors. 
 
VII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR, S.L. 
 
El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la societat municipal SOVIPAR, 
S.L., i adopta l’acord següent: 
 
De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de:  
 
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2005, el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l’Informe de Gestió. 
 
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 
 
El resultat de l'exercici es concreta en uns guanys de 2.785,03 €, destinats a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
L’anterior acord s’ha adoptat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i 
de la CUP) i 7 abstencions (CiU i PP). 
 
La presidenta del consell Anna Girona afirma que existeix un petit superàvit, i que 
l’actuació de la grua s’ha incrementat en un 25%, especialment per les actuacions sobre 
cotxes aparcats causant molèsties als vianants. 
 
Otger Amatller (CUP) reclama tenir accés als estudis econòmics elaborats sobre el nou 
aparcament i les zones blaves. L’actuació de la grua ha millorat, però ara que acabarà 
aviat la concessió de la gestió de la zona blava s’hauria de ser valent i plantejar-se que la 
gestió l’assumís la societat municipal, tal com s’ha fet amb èxit a Vilanova. SOVIPAR 
hauria d’intervenir en aparcaments i zones blaves, i no només en el servei de grua. 
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Josep Ramon (PP) manifesta que segons les xifres de què ell disposa (el regidor de l’equip 
de govern Xavier Lecegui les desmenteix), l’actuació de la grua s’ha reduït, potser gràcies 
al millor comportament cívic dels ciutadans. 
 
Aureli Ruíz (CiU) afirma que no és admissible que la societat d’aparcaments només 
gestioni la grua. Cal estudiar que gestioni el nou aparcament del centre. També destaca 
quant als comptes l’existència d’una partida fantasma que s’arrossega des de fa anys 
(d’immobilitzat) i que caldria amortitzar. 
 
Anna Girona contesta que els estudis econòmics s’exposaran aviat en el si del consell de 
SOVIPAR, que la partida d’immobilitzat procedent de “Cal Rondina” quedarà 
pràcticament eixugada amb la cessió de la grua antiga, i que segons les dades reals 
l’actuació de la grua s’ha incrementat. 
 
VIII. MOCIÓ 75è. ANIVERSARI DE LA REPÚBLICA 
 
Es dóna lectura  a la moció següent presentada pel grup d’ERC:  
 

El 14 d’abril de 1931, i a resultes de les eleccions municipals que van donar com a 

resultat una victòria aclaparadora de les forces populars i republicanes amb la caiguda 

consegüent de la monarquia borbònica, Francesc Macià va proclamar la República 

Catalana. Després d’una negociació amb les noves autoritats republicanes espanyoles, 

la República Catalana va donar lloc a la recuperació de la Generalitat com a 

instrument de l’autogovern de Catalunya. 

 

Es va obrir, d’aquesta manera, un període de llibertat democràtica, conquestes 

ciutadanes en clau progressista i modernitzadora i avenços en el grau de sobirania 

política del poble català, sense precedents fins aleshores. No és cap casualitat que els 

anys de la Generalitat republicana hagin restat en la memòria col·lectiva com una 

etapa decisiva en la història de Catalunya. 

 

L’aixecament militar de juliol de 1936 contra la República i el sagnant conflicte que va 

venir a continuació van posar fi a un projecte polític que hauria pogut donar, tant a 

Catalunya com a l’Estat espanyol, fruits importants en els anys a venir. La derrota de 

1939, produïda en bona part gràcies a l’ajut de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista a 

l’exèrcit de Franco, va constituir una catàstrofe  col·lectiva per a tota la ciutadania que 

havia viscut amb esperança el 14 d’abril de 1931.  

 

La repressió, l’exili i les dures condicions materials de la postguerra no van aturar, 

malgrat tot, la resistència del poble de Catalunya i la seva lluita per la recuperació 
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dels drets democràtics i nacionals. És gràcies als esforços de les generacions que van 

haver de patir aquelles circumstàncies tan dramàtiques que avui, en el 75è aniversari 

de la proclamació de la República Catalana i de l’inici de l’obra de govern de la 

Generalitat republicana, Catalunya ha recuperat les seves institucions d’autogovern i 

continua maldant democràticament per assolir el grau de sobirania política que li 

correspon.  

 

És per tot això que el GRUP MUNICIPAL D’ERC proposa al ple de l’Ajuntament 

l’adopció dels acords següents: 

 

1. Saludar i recordar la proclamació de la República Catalana, el 14 d’abril de 

1931, com a fita històrica en el recobrament de les llibertats nacionals i 

democràtiques del poble de Catalunya. 

 

2. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van caure en defensa de 

la República o van patir exili o repressió per aquesta causa. 

 

3. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van participar en la 

resistència democràtica i nacional a la dictadura franquista -des del camp 

polític, sindical, cultural, etc.- i que van fer possible la recuperació de les 

institucions d’autogovern de Catalunya. 

 

4. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat, al president del 

Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació 

de Municipis de Catalunya.  

 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels 19 regidors i regidores presents 
durant la seva discussió (estan absents del saló de sessions Josep Ramon i Àngels 
Agramunt). 
 
Joan Recasens (ERC) defensa la moció, perquè cal commemorar l’aniversari de la 
República i retre un homenatge a les persones que van lluitar per la llibertat. 
 
IX. MOCIÓ REGISTRE CIVIL I CATALÀ 
 
Es presenta la següent moció per part del grup d’ERC: 
 
La Llei 12/2005, de 22 de juny, per la qual es modifica l’article 23 de la Llei de 8 de 
juny de 1957 del Registre Civil, estableix que els assentaments al registre es podran fer 
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en la llengua en la que es realitzi la manifestació ,o sigui, en el document que s’inscriu. 
 
Després del temps transcorregut des de la publicació de la Llei, que establia un termini 
de tres mesos per aprovar les disposicions reglamentàries, aquestes encara no se’han 
publicat, de manera que els assentaments dels Registre Civils a Catalunya només 
consten en llengua castellana. 
 
Segons l’article 3 de l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, la llengua catalana és 
la pròpia de Catalunya. En el punt del mateix article diu “l’idioma català és l’oficial de 
Catalunya, així com també ho és el castellà, oficial a tot l’Estat espanyol”. 
 
La Llei1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, i en concret l’article 17.1 disposa 
que “són vàlids els assentaments registrals fets en qualsevol de les dues llengües 
oficials.” 
 
Des del 29 de gener de 1998 es practiquen assentaments en català, amb tota normalitat, 
als altres dos registres estatals, el de la propietat i el mercantil. 
 
Per tot el que s’ha esmentat, es demana que aquest Plenari acordi: 
 
1. El reconeixement implícit a realitzar les inscripcions en els llibres del registre civil 

en català, llengua pròpia de Catalunya. 
 
2. Reclamar al Parlament de Catalunya que sol·liciti al govern estatal l’aprovació i 

publicació de les disposicions reglamentàries a què fa referència la Disposició final 
única de desenvolupament reglamentari, de la Llei 12/2005, de 22 de juny, per 
poder fer realitat i legals les inscripcions als llibres de registre de naixements , 
matrimonis i defuncions dels Registres Civils en català. 

 
3. Traslladar aquesta proposta d’acords a la resta dels ajuntaments de les poblacions 

de la nostra comarca i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
 
4. Fer arribar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 

i al Ministerio de Justicia. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Ríos (ERC) defensa la moció amb la finalitat de normalitzar el català. Altres 
Registres empren el català, però el Registre Civil no ho fa. Per tant, es produeix el 
fenomen absurd de que actes escrites en català s’inscriuen en castellà. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció, i espera que amb el nou Estatut que iguala el 
rang de les llengües oficials aquesta anomalia quedarà resolta. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que l’assumpte hauria d’estar resolt, sense haver 
d’esperar el nou Estatut. Comenta que un escrit del Consell Comarcal va ser retornat pel 
Congrés dels Diputats pel fet d’estar parcialment redactat en català. 
 
Otger Amatller (CUP) aposta per normalitzar la llengua catalana, i exigir també el dret a 
l’autodeterminació. 
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X. MOCIÓ SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES 
 
Se sotmet al ple la moció següent presentada pels grups d’ERC, CiU i Socialista –PSC-
ICV-: 
 
Des de la Plataforma pro seleccions Esportives Catalanes s’ha decidit encetar una 
campanya de captació de suport popular i institucional amb el lema “Una Nació, una 
Selecció”. 
 
Amb aquesta finalitat, des de ja fa uns dies es projecten una sèrie d’espots televisius i 
anuncis en premsa escrita amb aquest eslògan, “Una Nació, una Selecció”, que no fan 
més que reflectir la realitat nacional de Catalunya en el seu àmbit esportiu. Diferents 
personalitats, totes elles de prestigi en el seu àmbit professional, han col·laborat 
desinteressadament en aquesta campanya, com a mostra del suport de la societat civil 
catalana a les nostres seleccions nacionals. Hi ha actors i actrius, esportistes, cantants 
i periodistes, entre d’altres professionals. Tots ells amb interessos diferents en la seva 
vida, però que coincideixen en la defensa de les seleccions esportives catalanes i que, 
una vegada més, han estat disposats a donar la cara pel nostre país. 
 
Atès que aquest Ajuntament s’ha manifestat en diverses ocasions favorable a les 
seleccions esportives catalanes. 
 
Atès que ni aquesta campanya ni aquesta associació no tindrien cap sentit si no fos 
perquè Catalunya és una nació i que, com a tal, vol tenir les seves seleccions nacionals. 
 

Per tot el que s’ha esmentat, es demana que aquest Plenari acordi: 
 

1- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi com a Col·laborador 
Institucional de la campanya “Una Nació, una Selecció”. 

 
2- Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès realitzi una aportació econòmica 

de 300 Euros a l’esmentada campanya. 
 

3- Fer arribar aquests acords a la Plataforma pro seleccions esportives catalanes . 
 
L’anterior moció ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent el 
vot contrari al grup del PP. 
 
Joan Recasens (ERC) fa una crida al reconeixement de les seleccions esportives i 
nacionals catalanes. Els portaveus dels grups de la CUP (Otger Amatller), de CiU 
(Emília Torres) i Socialista –PSC-ICV- (Josep Colomé) intervenen per donar un suport 
explícit a la moció. 
 
XI. MOCIÓ TRENS I MOBILITAT REDUÏDA 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups de la CUP i Socialista –PSC-ICV-: 
 
Atès que la nova estació de rodalies volem creure que tindrà les mesures necessàries per a 
garantir l’accessibilitat a les vies del tren als ciutadans/es amb mobilitat reduïda. 

 
Atès que actualment els trens que s’aturen no permeten accedir-hi a tots els ciutadans/es. 
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Atès que aquest fet, no garanteix l’ús dels trens de rodalies de tots els ciutadans/es de la 
nostra vila ni de la comarca. 

 
Atès que entenem que la no accessibilitat del transport públic i d’altres, condemna a molts 
ciutadans a no poder fer ús del seu dret a desplaçar-se lliurament. 

 
Atès que creiem que des de les institucions, s’ha de vetllar per a complir i fer complir els 
drets dels ciutadans. 

 
Atès que el Decret 135/1995 del govern de la Generalitat en el seu article 33 punt 1er. diu: ” 
Tots els mitjans de transport públic de viatgers podran ser utilitzats per les persones amb 
disminució”. 

 
Atès que en l’actualitat els trens de rodalies que s’aturen a l’estació de Vilafranca  
incompleixen aquest decret, s’acorda: 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca demani a la companyia responsable de la gestió dels 
trens de rodalies, i a les autoritats del Ministerio de Fomento, que tots els trens que parin a 
l’estació de Vilafranca garanteixin que els ciutadans/es amb mobilitat reduïda puguin fer-ne 
ús. 

 
2. Que l’Ajuntament de Vilafranca presenti la seva queixa a l’empresa que gestiona els trens 
de rodalies i exigeixi una ràpida solució i l’adopció de les mesures urgents necessàries per 
tal de pal·liar els dèficits descrits, així com una pla temporalitzat per a la seva ràpida 
solució. 
3. Que l’Ajuntament de Vilafranca i la Generalitat de Catalunya obliguin sempre a que 
qualsevol companyia que gestioni el transport públic al nostre país compleixi el Decret 
135/1995. 

 
4. Que l’Ajuntament de Vilafranca denunciï davant del govern de la Generalitat de 
Catalunya aquesta greu deficiència dels trens de rodalies al seu pas per Vilafranca. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) lamenta que gastant-se com es gasten tants diners en els trens, els 
que s’aturen a Vilafranca no siguin accessibles. Cal aconseguir l’accessibilitat ben aviat. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna ple suport a la moció, com ja ho ha fet en ocasions anteriors. 
És vergonyós que a l’any 2006 els trens (i també els autobusos) no siguin accessibles. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) subscriu plenament la moció, i anuncia que 
en una propera reunió es farà arribar directament la queixa a RENFE. 
 
Josep M. Figueras (CiU) es mostra del tot favorable a la moció, i demana pressions 
reals i immediates per aconseguir els seus objectius. Entén que és la Generalitat, i no 
l’Ajuntament, qui ha de fer complir el Decret. 
 
Josep Ramon (PP) demana que les normes es compleixin, i l’alcalde Marcel Esteve 
afirma que ja s’han tramès des de l’Ajuntament queixes que no han estat ateses, per la 
qual cosa caldrà insistir, fent extensiva la reivindicació al Ministeri de Foment. 
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XII. MOCIÓ SOBRE SIDA I MÓN LOCAL 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup municipal de la CUP: 
 
Transcorreguts més de 20 anys des del diagnòstic del primer cas de SIDA a 
l’Estat espanyol, l’epidèmia pel VIH/SIDA al nostre entorn ha estat, i  
continua sent, un dels principals problemes de salut pública dels darrers  
anys. I no només per la magnitud i l’extensió de l’epidèmia, sinó també pel 
seu important impacte demogràfic, ja que ha estat fins fa ben poc la 
primera causa de mort entre la població jove de Catalunya.  
Així doncs, tant per les morts causades com per les malalties associades i, 
encara, pels problemes psicològics, emocionals i d’adaptació o exclusió 
social que habitualment comporta a les persones afectades en el seu entorn 
afectiu, laboral i social, el VIH/SIDA esdevé una amenaça real per al conjunt  
de la societat catalana.  
La situació de l’epidèmia a casa nostra és ben diferent a la d’anys enrere.  
D’una banda, gràcies a la progressiva implementació d’intervencions  
preventives s’han reduït el nombre de nous contagis en alguns col·lectius  
com, per exemple, en els programes de reducció de danys adreçats als  
usuaris de drogues per via parenteral. De l’altra, la introducció dels  
tractaments antiretrovirals combinats, han allargat la supervivència i la 
qualitat de vida de les persones afectades. Les taxes de mortalitat  
relacionades amb aquesta infecció són, a hores d’ara, similars a les que hi  
havia al començament de la dècada dels vuitanta, tot i que les taxes de 
prevalença en el nostre país continuen estant molt per damunt de la 
mitjana dels països europeus.  
Paral·lelament, mentre les dades epidemiològiques mostren aquest dur  
perfil, difícil i preocupant, la percepció dels ciutadans no s’associa amb la 
gravetat de la situació real. La majoria de persones se sorprenen quan, per  
exemple, són informades que l’Estat Espanyol, juntament amb Portugal, té la taxa més 
alta de persones amb SIDA, en números relatius, de tots els països 
europeus, o que l’Estat Espanyol, aquesta vegada sense Portugal, té les xifres més 
altes, en nombres absoluts, de persones amb SIDA de tot Europa.  
 
Com a conseqüència d’aquesta realitat i per tal d’avançar en la solució 
d’aquests problemes, el 29 d’abril de 2003 es va celebrar la I Jornada de 
Sida i Món Local a Catalunya. És a partir de les conclusions d’aquesta 
Jornada que neix la voluntat de crear la Xarxa Sida i Món Local,  
una iniciativa que està en sintonia amb la declaració de compromís en la  
lluita contra el VIH/SIDA, elaborada per Nacions Unides el 22 de setembre  
de 2003. 
Aquesta xarxa neix amb l’objectiu de promoure la implicació del Món Local en 
l’abordatge present i futur de la infecció pel VIH/SIDA, generant un discurs positiu 
envers aquesta necessitat. 
 
Per això, des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca fem arribar la nostra 
proposta per tal de que aquest Ple Municipal acordi : 
 
Adherir-nos a la Xarxa SIDA i MÓN LOCAL amb les condicions que aquesta entitat 
sol·licita: 
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1- Compromís polític d’adscripció a la Xarxa Sida i Món Local, 
mitjançant acord de Ple de l’ajuntament.  
 
2-Compromís de desenvolupar un pla d’actuació intersectorial, plural  
i participatiu en l’àmbit territorial corresponent per assolir els  
objectius de la Xarxa.  
 
3-Dotar-se d’un mecanisme de coordinació entre els diferents  
departaments, àrees i entitats implicades en el pla d’actuació 
territorial.  
 
4-Designar un responsable polític del pla d’actuació que garanteixi el 
compromís estratègic de la corporació local, comarcal o provincial.  
 
5-Designar un responsable tècnic que s’encarregui de la coordinació, 
dinamització i execució del pla d’actuació 
 
6-Enviar la petició d’adhesió juntament amb tota la documentació esmentada a la seu 
de la Xarxa (Ajuntament de l’Hospitalet). 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que el problema del VIH/SIDA és real i no pas cosa 
del passat. Cal adherir-se a la Xarxa i disposar d’un pla local específic, coordinar-se i 
agafar exemple d’altres models vàlids. 
 
Tota la resta de grups municipals intervé per donar suport a la moció. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) afirma que el protocol sobre l’ús del català a les fires de 

maig, reclamat pel ple, finalment ha estat aprovat pel Patronat de Comerç i Turisme 
el 29 d’abril, quan els espais de la fira d’enguany ja estaven contractats, per la qual 
cosa els contractes no fan referència al protocol, sinó només a la necessitat òbvia de 
complir la llei. A parer seu, calia difondre el protocol i treballar pel seu compliment 
ja enguany, la qual cosa no s’ha fet. La CUP ha parlat amb alguns expositors i cap 
d’ells tenia notícies del protocol. 
 
Contesta Joan Pareta que el protocol s’ha aprovat, i que es va decidir enviar-lo a tots 
els expositors perquè hi treballessin, i així s’ha fet efectivament. 
 

b) Emília Torres (CiU), malgrat reconèixer que ella personalment es troba afectada, 
demana que en el lavabo de l’entrada de la Casa de la Vila s’habiliti un espai per a 
canviar els nadons. L’alcalde Marcel Esteve contesta que s’estudiarà la possibilitat 
de tirar endavant aquesta iniciativa si és necessària i viable. 

 
c) Aureli Ruíz (CiU) afirma que revisant els comptes de SERCOM apareix una partida 

per pagar l’estand de les fires de maig, i pregunta si Ràdio i Televisió Vilafranca ha 
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de pagar per tenir un espai a les fires. La regidora Lourdes Sánchez contesta que no 
s’ha de produir cap pagament. 

 
d) L’alcalde Marcel Esteve convida tots els regidors i regidores als actes de les fires de 

maig (el pregó tindrà lloc el proper dijous), i demana que si demà dimecres algú ha 
de celebrar un triomf esportiu important predomini en tot moment el civisme. 

 
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 
 
 


