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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 06/2004
Caràcter: ordinari
Data: 18 de maig de 2004
Horari: de 20,02 h. a 23,55 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
- 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

Per tant, assisteixen a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 20
d’abril de 2004.
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Josep Ramon (PP), en relació amb la moció sobre el desequilibri fiscal que pateix
Catalunya, afirma que ell va comentar que l’anterior Govern del PP, amb  majoria
absoluta, havia arribat a un acord sobre finançament amb el Govern de la Generalitat de
CiU, i demana que constin en acta aquestes paraules.

Josep M. Figueras (CiU) demana que es corregeixi l’errada de la pàgina 7 de
l’esborrany d’acta, quan s’afirma erròniament que el regidor Otger Amatller pertany al
grup de CiU (pertany al grup de la CUP). També sol·licita, respecte de la seva
intervenció quant a l’Ordenança sobre  captació d’energia solar, que consti el que va dir
sobre la satisfacció que li produia el fet que l’Ajuntament de Vilafranca fos un dels
fundadors del Centre de Suport a les Ordenances solars.

L’alcalde, Marcel Esteve, accepta la introducció a l’acta d’aquestes puntualitzacions.

El text de l’acta, amb les precisions esmentades, és aprovat per assentiment.

I. INVENTARI DE PATRIMONI

El text del dictamen és el següent:

En compliment del que disposa l’article 222 del text refós de la Llei Municipal i
de Règim Local de Catalunya; de l’article 105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i de l’article 34 del Real Decret
1372/1986, de 13 de juny, del Reglament de Béns de les Entitats Locals,

S’ACORDA:
Únic: Aprovar l’Inventari d’aquesta Entitat i els dels seus organismes

autònoms, corresponent a l’exercici 2003, després d’haver procedit a la rectificació i
comprovació dels béns i drets que formen part del mateix.

El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca l’obligatorietat de sotmetre al ple
l’inventari del patrimoni. L’inventari en si mateix no té massa utilitat, ja que els béns es
computen pel preu d’adquisició, sense les lògiques actualitzacions.

II. ORDENANÇA ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

Es proposa al ple que acordi el següent:

Atès que l’actual Ordenança municipal reguladora dels establiments de pública
concurrència de Vilafranca del Penedès, aprovada definitivament pel ple municipal el
dia 16 d’abril de 2002, ha de ser objecte d’importants modificacions, amb la finalitat
d’adaptar-la a les noves necessitats i a la legislació vigent.

Atès que, amb independència d’altres canvis puntuals, s’ha d’adaptar
l’Ordenança a la nova legislació del Parlament de protecció contra la contaminació
acústica, i establir la regulació adient pel que fa als establiments on s’exerceix la
prostitució i als anomenats “locutoris”. Es considera també convenient regular les
llicències provisionals i temporals, exigir la tramitació prèvia d’un Pla especial
urbanístic per als establiments de cabuda superior a 500 persones, prohibir la nova
instal·lació d’establiments de classe C (musicals) a menys de 100 metres d’altres
establiments de la mateixa classe, etc.
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Atès que tenint en compte el nombre de preceptes de l’Ordenança afectats
s’opta per aprovar novament el seu text íntegre, malgrat que una gran part dels articles
mantenen el seu redactat originari.

Vist el projecte d’Ordenança elaborat, i l’informe emès pel Servei Jurídic,
s’ACORDA:

1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora dels establiments de
pública concurrència de Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a
l’expedient, que consta de setanta-set articles, dues disposicions addicionals, nou
disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final.

2. Sotmetre l’expedient i el text 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, l’Ordenança
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria
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.

L’anterior acord s’ha pres amb 15 vots a favor i 6 abstencions, corresponent aquestes al
grup de CiU.

Explica el dictamen el regidor de Governació Joan Pareta, qui destaca les principals
innovacions de l’Ordenança: adaptació als valors i límits de la nova legislació de
protecció contra la contaminació acústica (més exigència sobre nivells límits de soroll i
sancions per incompliment), regulació dels locals on s’exerceix la prostitució tal com
preveu el Decret de la Generalitat, regulació dels “locutoris” (dimensions, ubicació per
evitar concentracions en un mateix indret, etc.), exigència de Pla especial urbanístic per
als locals amb aforament superior a 500 persones, per estudiar qüestions com
l’aparcament, referència mínima a altres establiments (centres culturals, teatres,
cinemes, etc.), establiments de venda al detall amb degustació, mesures d’estalvi
d’aigua, exigència de compliment de la normativa sobre el català (sens perjudici
d’establir bonificacions properament en l’Ordenança Fiscal), previsions per evitar
concentracions en llocs determinats de locals de classe C (musicals), etc. Joan Pareta
remarca que ara s’enceta el període informació pública, i que caldrà estudiar les
al·legacions que es puguin presentar.

Otger Amatller (CUP) anuncia el seu vot favorable en l’aprovació inicial, però anuncia
que la CUP estudiarà més a fons l’Ordenança i probablement presentarà al·legacions,
reservant-se el sentit del vot arran de l’aprovació definitiva. En el mateix sentit
s’expressa Josep Ramon (PP), qui remarca que caldrà fer un seguiment i un control real
de la qüestió dels sorolls regulada.

Ramon Xena (ERC) afirma que es tracta d’una aprovació inicial. ERC, malgrat que ja
coneix i ha intervingut en l’elaboració de l’Ordenança atesa la seva participació actual
en el govern municipal, en farà una relectura, i pot presentar propostes i estudiar les que
presentin els particulars i les entitats.

Aureli Ruíz (CiU) no dubta de la necessitat d’adaptar-se a la llei. Tanmateix, el seu grup
s’abstindrà en la votació perquè fa pocs dies que disposa del text de l’Ordenança, la
qual no ha pogut ser estudiada a fons tenint en compte la seva amplitud i complexitat
tècnica. S’aprecien mesures positives (regulació dels locutoris, limitació del nivell de
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sorolls, etc.), però CiU no pot emetre un pronunciament definitiu, ni saber ara mateix si
calia o no realment modificar l’Ordenança.

El ponent Joan Pareta diu entendre la postura de CiU, però recorda que la Comissió
Informativa es va celebrar fa dies, i que es va lliurar el text de l’Ordenança a tots els
grups remarcant els canvis que s’hi introduïen. És possible reestudiar bé l’Ordenança
durant el tràmit d’informació pública.

III. PROGRAMA D’ORIENTACIÓ PER ALS EQUIPAMENTS COMERCIALS
(POEC)

Es proposa l’aprovació del dictamen següent:

Atès que l’article 16 de la Llei del Parlament 17/2000, de 29 de desembre,
d’equipaments comercials, regula la figura dels Programes d’orientació per als
equipaments comercials (POEC), com a instrument per adaptar l’equipament
comercial dels municipis a les necessitats dels consumidors.

Atès que el ple municipal va aprovar inicialment el POEC de Vilafranca del
Penedès en sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2004.

Atès que durant el període d’informació pública s’han presentat diferents
al·legacions i propostes per part de les associacions i entitats de comerciants i
botiguers del Centre Vila, del carrer Eugeni d’Ors, de l’Espirall, de la Federació
d’associacions, de l’empresa GESDIP, S.A. (aquesta fora del termini establert) i de les
formacions polítiques Convergència i Unió i Candidatura d’Unitat Popular.

Atès que aquestes al·legacions han estat informades per l’empresa contractada
per a l’elaboració del Programa (Consulting Barcelona Economia, S.L.), informe que
consta incorporat a l’expedient i que s’accepta.

Atès que, en els termes que resulten de l’informe esmentat, algunes al·legacions
són acceptades, altres no i la majoria són suggeriments o propostes, sovint molt
interessants, que l’Ajuntament pot i ha d’estudiar més endavant en el marc
corresponent, sense que s’hagin de reflectir però en el POEC.

Per això, s’ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el Programa d’orientació per als equipaments

comercials (POEC) de Vilafranca del Penedès, tal com ha estat elaborat i consta
incorporat a l’expedient.

2. Es fa constar que el Programa aprovat provisionalment recull ja les
al·legacions fetes durant el període d’informació pública que s’accepten. Quant a la
resta, es rebutja la seva incorporació al Programa, sens perjudici del seu estudi per
part de l’Ajuntament més endavant quan correspongui

3. Trametre el POEC al Departament de Comerç, Turisme i Consum de la
Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

4. Notificar aquest acord, juntament amb una còpia de l’informe sobre
al·legacions, a les entitats i persones que han formulat al·legacions, per bé que
l’aprovació provisional és un acte administratiu de tràmit que no és susceptible
d’impugnació.
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L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor (grups Socialista, de CiU i
d’ERC) i 2 abstencions (PP i CUP).

En nom del govern municipal, Joan Pareta agraeix les aportacions fetes amb esperit
constructiu per les associacions de comerciants i pels grups municipals, les quals han
estat estudiades per l’empresa redactora del Programa. A més, s’ha de dir que s’han
celebrat reunions amb les associacions per explicar la postura municipal.

 Diferents al·legacions s’accepten, algunes no i la majoria són qüestions que s’hauran
d’estudiar més endavant, sense que puguin tenir cabuda en el POEC. A títol d’exemple,
el POEC parla del fet que en algunes zones s’ha d’incrementar la rotació de vehicles
(idea general) i una esmena proposa que es delimitin zones blaves, la qual cosa és una
concreció que es pot estudiar en el futur, però que no té cabuda en un document general
com el POEC.

Joan Pareta assenyala finalment que es canviarà el document en un sentit proposat per la
CUP, consistent en indicar que la recollida dels residus haurà de ser selectiva, com de
fet ja s’està fent.

Otger Amatller (CUP) remarca que fins fa poc la CUP no tenia representació municipal,
per la qual cosa no ha pogut participar en tot el procés del POEC. Durant la informació
pública el seu grup ha fet propostes (recollida selectiva de residus, mesures contra la
concentració d’agències immobiliàries i entitats financeres, impossibilitat de considerar
els espais verds com a barrera, incrementar l’enllumenat sense augmentar en la mesura
del possible el consum energètic, representació dels partits en el Consell de Comerç,
qüestió de les franquícies, càmeres de videovigilància, etc.). La CUP s’abstindrà, tot i
admetent que el POEC és en general positiu, atesa la seva incompleta participació en el
procés, i tenint en compte que el POEC apunta la possibilitat en el futur d’instal·lar
càmeres de videovigilància en zones comercials, la qual cosa violaria (si es fes) la
intimitat i la lliberat de les persones.

Josep Ramon (PP) remarca que el POEC és globalment positiu, i fa una diagnosi
correcta de la situació del comerç. Tanmateix, s’abtindrà perquè hi ha una sèrie de
mesures positives apuntades (necessitat d’increment de neteja de la via pública, de la
seguretat, de l’aparcament, de la senyalització, etc.), però caldria fer una memòria
tècnica i valorar-ne el cost. Si no es poden implementar aquestes mesures el POEC
permetrà instal·lar algun nou supermercat, però serà pel que fa a la resta paper mullat.

Joan Ríos (ERC) destaca el caràcter positiu del POEC, en el qual ha participat
activament el seu grup municipal.

Aureli Ruíz (CiU) afirma que en aquest cas hi ha hagut temps d’estudiar el document.
La participació ciutadana s’ha limitat a associacions de comerciants i a grups polítics, la
qual cosa dóna a entendre que potser no ha arribat a la gent l’abast del POEC. El
Programa és en línies generals positiu, i no perjudica al comerç ja existent; mira pel
comerç que hi ha, i no tant pel que ha de venir. Pot dubtar-se de la utilitat real del POEC
després d’haver-se aprovat el POUM. Diferents al·legacions de CiU s’han acceptat, i
existeix el compromís d’estudiar en el futur les altres, com per exemple la necessitat de
nous aparcaments.
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El ponent Joan Pareta celebra que no hi hagi pronunciaments clarament contraris al
POEC. Sobre les càmeres de videovigilància, el POEC no diu que se n’hagin
d’instal·lar, sinó que les cita com un exemple d’altres municipis en matèria de seguretat
(es pot seguir o no). El POEC, d’acord amb la llei, regula la relació entre la ciutat i el
comerç, però no pot exigir-se la incorporació d’una memòria econòmica de les àmplies
actuacions previstes amb caràcter general, quan a més no totes les ha de fer
l’Ajuntament. Finalment, Joan Pareta considera que té certa lògica que qui hagi
participat més en la informació pública siguin les entitats de comerciants.

IV. CONCESSIÓ AUTOESCOLES (ZONA PRÀCTIQUES)

El text del dictamen és el següent:

Atès que els Serveis Tècnics Municipals han redactat un projecte d’obres de
remodelació de la zona de pràctiques de conducció, situada al costat de la zona esportiva
municipal. Es tracta d’ampliar i de millorar la zona de pràctiques i d’examens, per tal de
donar resposta, a nivell funcional i de segurerat, als requerimemts exigits per les
normatives actualment vigents i per la pràctica.

Atès que el projecte, amb un pressupost de 234.583,52 €, amplia la zona
pavimentada de pràctiques pròpiament dita, fins a un total de 5.300 m2, i reorganitza el
sistema d’accés a les pistes, amb la segregació d’un carril propi d’accés i l’habilitació
d’un aparcament per als vehicles de pràctiques.

Atesa la licitació convocada en el mes de març de 1.982, per a la concessió de l'ús
de terrenys de domini públic, en la superfície de 8.180 m2., a la zona esportiva municipal,
amb destinació a classes pràctiques de conducció i maniobres, fruit de la qual fou el
conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Federació Provincial d'Autoescoles de
Barcelona, pel qual la Federació executava al seu càrrec els projectes d'urbanització de
la zona a utilitzar i la construcció d'un edifici complementari, amb un termini d'utilització
de vint-i-cinc anys.

Atès que la concessió va ser modificada i ampliada temporalment per acord del
ple municipal de  20 d’abril de 1993, el qual va ampliar la concessió d'ús amb la
Federació provincial d'Autoescoles de Barcelona, dels terrenys de la zona esportiva
destinats a classes pràctiques i examens de conducció, establint la nova superfície en el
total de 4.991 m2. (460 m2 edifici, 2.880 m2 ja ocupats, 1.431 m2 per a pràctiques de
motos i 220 m2 per maniobres de camions), en comptes dels 8.180 m2 convinguts
inicialment, amb l'execució per la Federació del projecte de regularització aprovat per
l'Ajuntament mitjançant acord de la Comissió Municipal de Govern de 22 de març de
1993. Es va establir la vigència de la concessió en vint anys a partir de la signatura del
nou conveni, vigència que finalitza el dia 7 de maig de 2013.

Atès que es considera necessari adaptar la concessió a la nova realitat resultant
de l’execució del projecte elaborat per l’Ajuntament, s’ACORDA:

1r. Aprovar el projecte  de remodelació de la zona de pràctiques de conducció de
Vilafranca del Penedès, amb un pressupost de 234.583,52 €. L’execució de les obres és a
càrrec de la Federació Provincial d’Autoescoles de Barcelona, amb total indemnitat per
a l’Ajuntament.

2n. D’acord amb l’esmentat projecte, la zona de domini públic objecte de
concessió resta fixada en un total de 7.370 m2 de superfície, en els termes resultant dels
plànols incorporats al projecte tècnic.
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3r. Es manté la vigència de la concessió, la qual finalitzarà el 7 de maig de 2013,
amb reversió llavors de tots els béns a favor de l’Ajuntament.

4t.- Resten vigents les altres clàusules del plec de condicions aprovat en el seu dia,
recollides en el conveni subscrit amb la Federació Provincial d'Autoescoles de
Barcelona, en data 29 de juliol de 1982.

5è. Es faculta l’alcalde per a signar el document administratiu que formalitzi la
modificació concessional aprovada.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

Joan Pareta afirma que existia una necessitat de remodelar la zona de pràctiques (era
petita) i de diferenciar clarament el seu accés del de la zona esportiva. Les obres s’han
fet i les ha pagat la Federació, pertocant en aquest moment regularitzar la situació pel
que fa a la concessió, sense incrementar-ne la durada prevista.

Aureli Ruíz (CiU) anuncia el seu vot favorable tenint en compte que les obres ja s’han
fet i  que les ha pagat la Federació. Per al futur, però, convindria prendre primer els
acords i després que es portin a terme les actuacions materials necessàries.

V. ANY DE L’EDUCACIÓ PER L’ESPORT

Es proposa l’aprovació del dictamen següent:

Actualment a Europa una de cada tres persones practica algun esport amb
regularitat (fet extrapolable a la realitat catalana), però integrar l’esport en l’educació
i en la vida de les persones és encara un repte de les polítiques educatives, esportives,
socials i sanitàries de la nostra societat.

Per això el Parlament Europeu ha decidit proclamar el 2004 com a Any
Europeu de l’Educació per mitjà de l’Esport, com a iniciativa per reforçar els lligams
entre el món esportiu i l’educatiu, demostrant que a més de la passió i de la competició,
l’esport transmet uns valors cívics que contribueixen a una millor educació.

El Consell Català de l’Esport convida a adherir-se al màxim nombre de
persones, entitats i activitats educatives i esportives del nostre país a aquesta campanya
per tal d’impulsar decididament aquests objectius i promocionar tots els vessants de
l’esport com a factor de formació, en l’àmbit propi de Catalunya,

Considerant, que  els principals objectius de la Xarxa són:
• Conscienciar a la ciutadania europea –en especial els i les  joves- del paper

fonamental que té l’esport per al desenvolupament tant de la personalitat com de
les capacitats socials.

• Fomentar la cooperació entre el món de l’educació i el món de l’esport a Europa.
• Promoure la integració social dels grups de població més desfavorits.
• Fomentar la mobilitat i l’intercanvi escolar, en particular en ambients

multiculturals.
• Reconèixer la contribució del voluntariat esportiu a Europa.
• Afrontar els problemes relacionats amb l’educació dels i de les joves esportistes

que participen en esports de competició.

Per tot això,  s’ACORDA:
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Aprovar l’adhesió a la campanya del Consell Català de l’Esport en el marc de la
iniciativa del Parlament Europeu de declarar l’any 2004 “Any Europeu de l’Educació
per mitjà de l’Esport”.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

En nom del govern municipal, el regidor d’Esports Joan Recasens recorda que la
qüestió ja va ser explicada i debatuda en el si de la Comissió Informativa. Es tracta
d’una iniciativa del Parlament Europeu, a la qual ha convidat a adherir-se el Consell
Català de l’Esport. Recasens defensa que s’ha d’aprofitar l’avinentesa per aprodundir en
la relació real que hi ha d’haver entre esport i educació.

Emília Torres (CiU) es mostra favorable a la moció, malgrat que lamenta que això
s’aprovi en el mes de maig, i no a principis d’any. Contesta Joan Recasens que el retard
és cert, però fins ara la Generalitat no ho havia pogut activar. També comenta Ramon
Xena (ERC) que hi van haver eleccions autonòmiques i que el nou Govern ha començat
a actuar fa poc temps, sense que l’anterior Govern de CiU hagués pres tampoc cap
iniciativa al respecte.

VI. MOCIÓ SOBRE CARTA ARQUEOLÒGICA DE VILAFRANCA

Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP:

“La Carta Arqueològica és l'inventari del patrimoni arqueològic dels municipis
de Catalunya, realitzat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. És una
eina que serveix per controlar i potenciar la recerca i la difusió del patrimoni
arqueològic. Té l’important objectiu de conèixer aquells elements que descriuen i
formen part de la nostra història, i evitar que aquests siguin destruïts sense tant sols ni
catalogar.

La Carta Arqueològica de Vilafranca es va realitzar durant els anys 1990 i 1991.
És una de les cartes més exhaustives i detallades de tot Catalunya. Per poder posar a la
pràctica els objectius d’aquests estudis arqueològics, la carta ha d’estar en mans del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i dels consistoris que són qui
despleguen els planejaments urbanístics en qüestió.

L’any 2002, l'Ajuntament de Vilafranca va demanar a la Generalitat la Carta
Arqueològica. No es va fer cap seguiment d’aquesta tramitació, per bé que des dels
serveis tècnics del nostre consistori, es sabia que havia esta realitzada i es tenia
constància del passat històric del nostre municipi, sobretot de l'origen medieval del
centre urbà. Segons sembla, la carta no havia estat enviada a l'Ajuntament per
problemes d’adaptació informàtica.
 La inexistència de la carta arqueològica a Vilafranca ha comportat la desaparició
d’alguns dels jaciments arqueològics recollits a la carta, de manera irreparable. Tot i
que des dels anys 80, figura per escrit la intenció de protegir tots els jaciments del
municipi (Pla General 1985) no s'ha actuat en aquest sentit. El cas més recent i alarmant
és la redacció i aprovació del POUM (de juliol de 2003) que continua sense protegir els
jaciments i que no conté ni té en compte la Carta Arqueològica (només assenyala
alguns possibles jaciments en els terrenys no urbanitzables, fora dels casc urbà de la
vila).

El patrimoni cultural de Vilafranca és molt ampli. No el configuren només els
edificis. Entre d'altres, també ho són els elements que poden estar ocults o enterrats i



9

que, principalment, són un patrimoni més antic que les edificacions que podem veure i
que de fet, ja es troben catalogades.

En els 13 anys que han passat des de la redacció de la Carta, s'han anat realitzant
nombroses actuacions urbanístiques per part de l'Ajuntament i de particulars, que no
han estat degudament seguides i documentades per cap arqueòleg/a, al no disposar d'un
sistema regulat per preservar-lo, que implica també la inexistència d'un sistema d'ajudes
per aquestes actuacions. Podem citar les següents intervencions:

 La urbanització de les últimes fases de sectors com La Girada (la Llar
Municipal d’Infants) i el Molí d'en Rovira, on no s’ha realitzat cap
prospecció arqueològica, tot i que al construir la variant, es van realitzar
excavacions a càrrec de Foment.

 
 La concessió de llicències d'obres, dins el perímetre de la muralla, sense

cap tipus de control arqueològic, comportant que no s'hagi pogut
documentar res dels espais ocupats per aquests edificis, alguns dels quals
han estat enderrocats.

 La remodelació de carrers i places, com la Plaça de la Constitució, la
Plaça del Penedès (en l’antiga caserna i en la construcció del pàrking), la
Rambla de Sant Francesc, el Carrer de la Cort, etc. També la remodelació
del centre del claustre de Sant Francesc i la posterior adequació com a
residència.

 
 La obertura dels carrers per la instal·lació dels serveis diversos, la

rehabilitació d'edificis pel PERI (entre ells la Seu del Patronat de Comerç
i Turisme).

Tant sols podríem exceptuar actuacions com la de la Plaça de Sant Joan que van
contar amb una prospecció i excavació arqueològica; o les intervencions en el perímetre
de la muralla (com l'edifici de titularitat municipal del Carrer Banys i en un edifici del
Carrer General Prim). També molt puntualment s’han conservat alguns elements
històrics, moguts per la pròpia sensibilitat dels propietaris. Aquestes actuacions són una
excepció si les comparem amb les rehabilitacions privades que es porten a terme a la
vila.

Donada la situació de no control i DESPROTECCIÓ del nostre patrimoni
arqueològic i el poc interès per a catalogar i protegir aquests jaciments, al març de 2004,
des de la CUP vàrem realitzar dues trucades a la Generalitat, el resultat de les quals ha
estat l'enviament a l'alcaldia aquest mes d’abril, del llistat dels jaciments inclosos dins
del municipi, amb una breu descripció d'aquests i la situació en un plànol 1:5000. Tot
plegat acompanyat de la Llei de Patrimoni i els Decrets que els regulen, rebut a
l'Ajuntament aquest mes d'abril.

Donada la simplicitat i efectivitat de la nostra acció, denunciem la deixadesa i
l’actitud negligent per part del consistori (des de l'any 2002 fins ara) pel poc interès per
reclamar la Carta Arqueològica, per no tenir-la en compte ni en la redacció del POUM
ni en les actuacions urbanístiques dels darrers 13 anys.

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. Que en un termini màxim de 3 mesos s'incloguin les dades de la carta
arqueològica a la base de dades urbanístiques de l'Ajuntament.

2. Que s'elabori un protocol d'actuació per tal de protegir el patrimoni històric de
les finques afectades per la carta arqueològica per tal de garantir que la finca sigui
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revisada i catalogada per tècnics/ques arqueòlegs/gues abans de concedir una llicència
d'obres.
            3. Que es notifiqui a tots als propietaris afectats per la carta arqueològica de la
possibilitat de l’existència d’un jaciment a la seva finca informant dels passos que
aquests hauran de realitzar abans de demanar una llicència municipal d’obres.

4. Informar a aquests propietaris de les ajudes econòmiques existents per tal de
reduir els costos que suposa una actuació arqueològica.

5. Estudiar els mecanismes per complementar els ajuts existents a través de
l’ajuntament, per a obres de particulars, ja sigui amb subvencions directes o amb
reduccions en el cost de la llicència municipal de obres”.

Defensa la moció Otger Amatller (CUP), tot dient que es tracta de recuperar la història
de Vilafranca, i que els jaciments que tenim no demostren la nostra riquesa històrica.
Cal garantir el respecte vers els jaciments arqueològics a partir d’ara, i algun tècnic ha
de revisar i catalogar les restes, de forma que no es perdi més del que ja s’ha perdut fins
ara.

Tot seguit es dóna lectura a una esmena a la totalitat presentada a la moció pels grups
Socialista i d’ERC, amb el redactat següent:

“Esmena a la totalitat que presenten els grups municipals socialista i d’ERC a la
moció presentada pel grup municipal de la CUP  sobre l’aplicació de la carta
arqueològica de Vilafranca

Exposició de motius:
Donat que el POUM localitza i delimita tots els elements arqueològics del

territori per tal de preservar-los.
Donat que el POUM llista un total de 72 jaciment, ubicats en sòl urbà,

urbanitzable i no urbanitzable.
Donat que aquests jaciments es recullen en un plànol, on queden delimitats i

classificats segons si es tracta d’un àrea de jaciment, d’un àrea potencial de jaciment o
d’edificis medievals d’interès arqueològic.

Donat que per a la elaboració d’aquest llistat per part de l’equip redactor del Pla,
l’Ajuntament els hi va fer arribar els estudis realitzats pel Museu de Vilafranca –durant
la recollida de documentació que aquest va fer prèviament al inici dels treballs del Pla-,
així com les dades aparegudes en el Pla Especial i Catàleg, donat que en aquell moment
no disposaven de la Carta Arqueològica

Donat que l’equip redactor va ampliar la llista incorporant alguns altres
jaciments inclosos en la Carta Arqueològica de la Generalitat, tal i com s‘esmenta en el
plànol de localització de jaciments. Donat que de la revisió de la Carta Arqueològica
enviada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya el
passat mes d’abril a aquest Ajuntament, s’ha comprovat que  dels 65 jaciments recollits
en la Carta Arqueològica, 59 figuren en el Pla mentre que dels 6 jaciments restants
alguns són de molt recent incorporació o be es troben dins d’edificis ja catalogats pel
Pla Especial i Catàleg, com, per exemple, el Convent dels Trinitaris o l’església de Sant
Joan.

Donat que alguns dels llistats del POUM no estan inclosos en la carta
arqueològica.

Donat que el POUM regula la protecció i/o intervenció en aquests jaciments a
partir de la incorporació del Pla Especial i Catàleg.
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Donat que segons l’article 18 del POUM, aquest declara expressament la
vigència del Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de
Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament el 13 de juliol de 1988.

Donat que l’esmentat Pla canvia de rang normatiu i les seves determinacions
resten incorporades com a pròpies d’aquest Pla d’Ordenació.

Donat que segons  l’article 75 del Pla Especial i Catàleg, qualsevol intervenció
subjecte a llicència municipal en zones amb jaciments arqueològics d’interès, prèvia a
la seva autorització, haurà de ser informat favorablement pel Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona i/o pel Servei d’Arqueologia
de la Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya.

Donat que d’aquesta manera el Pla ja garanteix la protecció dels jaciments.
Donat que l’arqueologia no és l’única branca de les ciències socials que permet

conèixer el passat històric, cultural i ecològic d’un territori.

Per aquests motius , el ple de l’Ajuntament de Vilafranca aprova els següents
acords:

1. Incorporar la Carta Arqueològica de Vilafranca del Penedès dins el POUM
2. Completar la Carta Arqueològica amb aquells jaciments que no contempla i

que estan incorporats en el POUM
3. Integrar el plànol de jaciments arqueològics de Vilafranca del Penedès dins

del Sistema d’Informació Territorial de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
4. Actuar per preservar el passat arqueològic industrial de la ciutat, iniciant

aquesta actuació amb la preservació de la xemeneia de la bòbila d’en Jané, com a
exemple d’un passat industrial que no cal oblidar.

5. Recolzar les trobades científiques que es puguin dur a terme a Vilafranca del
Penedès i que s’orientin al coneixement del passat històric del nostre país i de la nostra
ciutat (jornades sobre l’evolució del paisatge, sobre el patrimoni etnològic, sobre
l’evolució urbanística i demogràfica, la conflictivitat social, l’evolució econòmica, etc.)

6. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un increment dels recursos destinats
al coneixement i preservació del passat del nostre país”.

Explica l’esmena Josep Colomé (equip de govern i grup Socialista), i afirma que
malgrat que tot és millorable ja s’ha vingut treballant en aquesta qüestió (PERI,
recuperació d’elements, etc.). El POUM delimita els jaciments arqueològics per a
protegir-los, tenint en compte ja la Carta Arqueològica i, de fet, el Pla d’Ordenació va
comptar amb l’informe favorable del Departament de Cultura de la Generalitat. Cal
parlar no només de jaciments arqueològics, sinó també d’altres formes de patrimoni
com és l’industrial (conservació d’elements de bòviles, etc.). Endemés, són necessàries
trobades científiques, analitzar el paisatge i elaborar l’atlas, i sol·licitar a la Generalitat
la injecció de nous recursos en la matèria.

Quant a l’esmena, Otger Amatller (CUP) afirma que no acaba de donar compliment als
objectius de la moció, perquè s’ha d’assegurar el futur en relació amb el passat. Cal
preservar els jaciments arqueològics (els de la Carta i els del POUM), i garantir quan es
fan obres la intervenció d’algun arqueòleg. Almenys, caldria afegir a l’esmena el punt
dispositiu segon de la moció inicial de la CUP.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de l’esmena, si bé seria preferible afegir-hi els tres
darrers punts dispositius de la moció de la CUP.
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Josep M. Figueras (CiU) demana la fusió de la moció originària i de l’esmena, perquè
no són contradictòries. A més, demana que s’inclogui algun aspecte de l’esmena parcial
que ha presentat CiU, en el sentit d’instar el Servei d’Arquelogia de la Generalitat
perquè continuï posant al dia la Carta Arqueològica i n’informi l’Ajuntament, i de que
l’Ajuntament la complementi amb fitxes i dades actualitzades del patrimoni industrial
de la vila.

Josep Colomé (equip de govern) accepta introduir a l’esmena a la totalitat el punt
dispositiu 2 de la moció de la CUP, així com alguna referència de l’esmena parcial de
CiU, tot considerant inncessari transcriure els tres darrers punts de la moció de la CUP,
tenint en compte que ja es porten a terme.

Aquesta proposta és aprovada per unanimitat, i el text final aprovat és el següent:

“Exposició de motius:
Donat que el POUM localitza i delimita tots els elements arqueològics del

territori per tal de preservar-los.
Donat que el POUM llista un total de 72 jaciment, ubicats en sòl urbà,

urbanitzable i no urbanitzable.
Donat que aquests jaciments es recullen en un plànol, on queden delimitats i

classificats segons si es tracta d’un àrea de jaciment, d’un àrea potencial de jaciment o
d’edificis medievals d’interès arqueològic.

Donat que per a la elaboració d’aquest llistat per part de l’equip redactor del
Pla, l’Ajuntament els hi va fer arribar els estudis realitzats pel Museu de Vilafranca –
durant la recollida de documentació que aquest va fer prèviament al inici dels treballs
del Pla-, així com les dades aparegudes en el Pla Especial i Catàleg, donat que en
aquell moment no disposaven de la Carta Arqueològica

Donat que l’equip redactor va ampliar la llista incorporant alguns altres
jaciments inclosos en la Carta Arqueològica de la Generalitat, tal i com s‘esmenta en el
plànol de localització de jaciments. Donat que de la revisió de la Carta Arqueològica
enviada per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
el passat mes d’abril a aquest Ajuntament, s’ha comprovat que  dels 65 jaciments
recollits en la Carta Arqueològica, 59 figuren en el Pla mentre que dels 6 jaciments
restants alguns són de molt recent incorporació o be es troben dins d’edificis ja
catalogats pel Pla Especial i Catàleg, com, per exemple, el Convent dels Trinitaris o
l’església de Sant Joan.

Donat que alguns dels llistats del POUM no estan inclosos en la carta
arqueològica.

Donat que el POUM regula la protecció i/o intervenció en aquests jaciments a
partir de la incorporació del Pla Especial i Catàleg.

Donat que segons l’article 18 del POUM, aquest declara expressament la
vigència del Pla Especial i Catàleg del patrimoni històric, artístic i ambiental de
Vilafranca del Penedès, aprovat definitivament el 13 de juliol de 1988.

Donat que l’esmentat Pla canvia de rang normatiu i les seves determinacions
resten incorporades com a pròpies d’aquest Pla d’Ordenació.

Donat que segons  l’article 75 del Pla Especial i Catàleg, qualsevol intervenció
subjecte a llicència municipal en zones amb jaciments arqueològics d’interès, prèvia a
la seva autorització, haurà de ser informat favorablement pel Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona i/o pel Servei d’Arqueologia
de la Direcció General del Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya.

Donat que d’aquesta manera el Pla ja garanteix la protecció dels jaciments.
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Donat que l’arqueologia no és l’única branca de les ciències socials que permet
conèixer el passat històric, cultural i ecològic d’un territori.

Per aquests motius , el ple de l’Ajuntament de Vilafranca aprova els següents
acords:

1. Incorporar la Carta Arqueològica de Vilafranca del Penedès dins el POUM.
2. Que s’elabori un protocol d’actuació per tal de protegir el patrimoni històric

de les finques afectades per la carta arqueològica per tal de garantir que la finca sigui
revisada i catalogada per tècnics/ques arqueòlegs/gues abans de concedir una llicència
d’obres.

3. Completar la Carta Arqueològica amb aquells jaciments que no contempla i
que estan incorporats en el POUM

4. Integrar el plànol de jaciments arqueològics de Vilafranca del Penedès dins
del Sistema d’Informació Territorial de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

5. Actuar per preservar el passat arqueològic industrial de la ciutat, iniciant
aquesta actuació amb la preservació de la xemeneia de la bòbila d’en Jané, com a
exemple d’un passat industrial que no cal oblidar.

6. Recolzar les trobades científiques que es puguin dur a terme a Vilafranca del
Penedès i que s’orientin al coneixement del passat històric del nostre país i de la nostra
ciutat (jornades sobre l’evolució del paisatge, sobre el patrimoni etnològic, sobre
l’evolució urbanística i demogràfica, la conflictivitat social, l’evolució econòmica, etc.)

7. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya un increment dels recursos destinats
al coneixement i preservació del passat del nostre país.

8. Instar el Servei d’Arqueologia de la Generalitat perquè continuï posant al dia
la Carta Arqueològica de Vilafranca i n’informi a l’Ajuntament”.

VII. MOCIÓ PRÉSTEC BIBLIOTEQUES

El text de la moció presentada per la CUP, després d’introduir-hi unes esmenes puntuals
conjuntes dels grups Socialista i d’ERC acceptades pel ponent i per la resta de grups, és
el següent:

El COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya)
ha publicat un manifest on expressa la seva inconformitat amb un seguit de mesures
que afecten el seu àmbit laboral.

Recentment, els mitjans de comunicació s’han fet ressò de l’expedient
informatiu que la Comissió Europea ha obert a l’Estat Espanyol sobre l’aplicació de la
Directiva 92/100 en relació al préstec de documents que els serveis d’informació
públics ofereixen als ciutadans. Som conscients de què aquest procés obre la porta a la
possibilitat que el préstec d’obres que es porta a terme en biblioteques, arxius i centres
de documentació públics es vegi sotmès al pagament d’una remuneració.

Les biblioteques, arxius i centres de documentació públics són essencials per a
garantir el dret dels ciutadans a l’accés a la informació i al coneixement, per a
fomentar l’aprenentatge i per a promoure l’entesa entre les persones. El préstec de
documents és un dels serveis que representa aquests valors, i cal que aquest continuï
sent gratuït per a l’usuari.

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:
El suport del ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès al manifest del

COBDC (Col·legi oficial de Bibliotecaris- Documentalistes de Catalunya).
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Posar-se en contacte amb el COBDC per donar-li a conèixer la decisió presa
pel ple.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Otger Amatller (CUP) afirma que si s’hagués de pagar per obtenir préstecs de llibres o
altres documents es retallarien les llibertats individuals i culturals.

Joan Ríos (ERC i grup de govern) defensa les seves esmenes ja incorporades al text
transcrit. La gratuïtat dels préstecs ja existeix i s’ha de mantenir. Si finalment cal fer
pagaments per garantit els drets dels autors ho haurien d’assumir els poders públics, i no
els ciutadans. A més, al nostre país el nivell de préstecs de llibres es troba per molt sota
d’altres països europeus, per la qual cosa parlem de situacions no comparables.

Àssen Càmara (CiU) es mostra a favor de la moció. Cal potenciar les biblioteques, i no
és just que les nostres tinguin un tracte igual al que es pugui aplicar en altres països amb
realitats diferenciades.

VIII. MOCIÓ FRANJA DE PONENT I CATALÀ

El text de la moció presentada per la CUP, després d’introduir-hi esmenes puntuals
presentades pels grups Socialista i d’ERC i acceptades per tots els grups, és el següent:

El català encara no és llengua oficial a la Franja de Ponent. Quatre comarques
no tenen reconegut el seu idioma i cultura i, de ben segur, els més afectats són els nens
i nenes, ja que pateixen la discriminació més evident, car l'ensenyament és totalment en
castellà. Sols hi ha l'opció d'una o dues hores de català a la setmana, de manera
optativa i no en tots els pobles.

Però a més a més en la major part de biblioteques i escoles és extremadament
difícil, quan no impossible, trobar recursos pedagògics, publicacions i llibres en català.
Per aquest motiu la Xarxa d'Entitats i Casals de la Franja de Ponent va iniciar l'any
2001 una campanya de recollida de llibres per distribuir-los pels seixanta-dos pobles
de les quatre comarques.

Ja són moltes les associacions, entitats, col·lectius ajuntaments i persones a títol
individual que han pres posició en aquest problema.

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:

1. Que la nostra institució municipal, l’Ajuntament, s’adhereixi a la campanya de
recollida de llibres, efectuant doncs,les gestions necessàries per a fer-ho.

2. Que el govern municipal inicii una  campanya municipal de captació de llibres per
a la Franja de Ponent, facilitant la donació de llibres,… de les escoles municipals,
instituts, empreses, entitats,… per tal d’enviar-los a la Xarxa d'Entitats i Casals de
la Franja de Ponent .

3. Que el govern municipal informi, insti i faciliti als centres educatius del municipi a
realitzar activitats, jornades,… per la sensibilització de la situació de la llengua
catalana a la Franja de Ponent.

4. Que el govern municipal faci aparèixer en la seva  pàgina web un enllaç de la
campanya per tal de fer-ne difussió. www.franjadeponent.net/llibres.htm
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5. Que la insititució municipal traslladi al Consell Comarcal l’acord d’auesta
Corporació i el convidi a afegir-s’hi.

6. Que es faci efectiu, en concepte de col·laboració a la campanya, una aportació
econòmica a la Xarxa d'Entitats i Casals de la Franja de Ponent.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Otger Amatller (CUP) defensa la necessitat de donar suport a la campanya, a favor de la
mainada i de tots els ciutadans de la Franja. El català es troba marginat a la Franja i s’ha
de prestar col·laboració. Fer arribar llibres pot ser molt útil.

Joan Ríos (ERC i grup de govern) defensa les esmenes puntuals ja incorporades al text i
defensa també la moció, perquè cal contribuir a la normalització del català. El govern
municipal acordarà l’aportació econòmica concreta, i la cessió de llibres es portarà a
terme, sota la coordinació de la Biblioteca Torras i Bages.

Josep  Ramon (PP) afirma que seria discutible la referència a la discriminació que conté
la part expositiva, però dóna suport globalment a la moció.

Àssen Càmara (CiU) recolza la moció, i destaca la importància de la defensa de la
llengua catalana en tots els àmbits.

IX. MOCIÓ FEDERACIÓ DE PATINATGE

El text final de la moció sotmesa a votació, presentada pels grups Socialista, d’ERC, de
CiU i de la CUP, és el següent:

Exposició de motius
En la historia de l'esport, l'especificitat històrica, cultural i lingüística dels

pobles, territoris i nacions han tingut la seva expressió en el fet esportiu. Es per això,
que respectem l'aspiració al dret al reconeixement, per participar en el futur en
competicions d'àmbit internacional. Aquest fet ha de ser compatible amb les normes
emanades del mateix món de l'esport, i molt especialment,  amb els reglaments i
disposicions de les Federacions Internacionals i del moviment Olímpic.

Atès que el comitè executiu de la FIRS ha reconegut recentment a la Federació
Catalana de Patinatge com a membre de ple dret, pendent de la ratificació de
l'Assemblea de la FIRS el proper 26 de novembre.

Atès que aquest fet representarà el reconeixement de l'esport català en l'àmbit
internacional en aquesta modalitat.

Per aquests motius, el ple de l'Ajuntament de Vilafranca aprova els següents
acords:

Primer.- Manifestar ple suport al reconeixement de les seleccions
catalanes de patinatge (Hoquei, Hoquei Línia, Patinatge Artístic i Patinatge de
Velocitat)

Segon.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern
de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Federació Catalana de Patinatge.

Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest
darrer al PP.
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En nom de l’equip de govern, Joan Recasens (ERC) destaca que el ple ja havia aprovat
dues mocions donant suport a les seleccions catalanes i al reconeixement del Comitè
Olímpic Català. Cal donar expressament suport també al reconeixement internacional
rebut per la Federació Catalana de Patinatge.

Josep Colomé (grup Socialista) es mostra favorable a la moció, i destaca que el
Parlament de Catalunya ja va aprovar pronunciaments sobre les seleccions catalanes,
amb l’únic vot en contra del PP.

Otger Amatller (CUP) recorda que el reconeixement de les seleccions catalanes va
obtenir 600.000 signatures ciutadanes de suport. És greu que el govern espanyol veti el
seu reconeixement internacional, i que condemni les seleccions a jugar partits
amistosos.

Josep Ramon (PP) rebutja la moció, ja que a parer seu la representació esportiva
correspon a les seleccions espanyoles, en les quals s’integren els esportistes catalans.

Emília Torres (CiU) dóna suport a la moció, i demana que es faci un trasllat del seu text
al govern espanyol (petició ja incorporada al text transcrit).

X. MOCIÓ SITUACIÓ AL SÀHARA OCCIDENTAL

Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups Socialista, d’ERC, de CiU, del
PP i de la CUP:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El Consell de Seguretat de les Nacions Unides (NNUU), en la sessió 4957,

realitzada el 29 d’abril  del 2004, va aprovar la resolució 1541 mitjançant la qual va
decidir prorrogar el mandat de la Missió de las NNUU, pel referèndum del Sàhara
Occidental (Minurso) fins al 31 de octubre del 2004.

En la mateixa es recorda totes les resolucions anteriors sobre la qüestió del
Sàhara Occidental i  reafirma, en particular, la resolució 1495, de 31 de juliol del
2003, que recolza el Pla de Pau per la lliure determinació del Poble del Sàhara
Occidental, presentat per l’enviat especial del Secretari General, James Baker, com a
solució a la política òptima basada en l’acord entre ambdues parts.

“El propòsit del Pla es aconseguir una solució política al conflicte del Sàhara
Occidental que preveu el dret a la lliure autodeterminació del Poble del Sàhara
Occidental, com s’estableix en el paràgraf primer de la resolució 1429 del Consell de
Seguretat de 30 de juliol del 2002”.

A l’informe previ del Secretari General de les NNUU sobre la situació relativa
al Sàhara Occidental de 23 d’abril del 2004, es recomana la pròrroga fins al 28 de
febrer del 2005 i posteriorment rectificada pel Consell de Seguretat fins al 31 de
octubre del 2004, “amb la finalitat de poder donar a les parts, Marroc i el Front
Polisario,  el temps per col·laborar entre si i amb les NNUU amb la perspectiva
d’acceptar i aplicar el Pla de Pau”.

Com és sabut, el Front Polisario, en un gest que l’honora i d’un alt valor
reconegut per la Comunitat Internacional, ha donat la seva acceptació a l’esmentat Pla
de Pau el passat mes de juliol.

Més recentment, Kofi Annan, en el seu discurs d’obertura del nou període de
sessions del “Comitè dels 24”, ha declarat que “el colonialisme és un anacronisme al
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segle XXI” i que ha de ser combatut, desitjant que les potències administradores
treballin amb el Comitè Especial de les NNUU per la descolonització dels 16 territoris
no autònoms que avui encara estan en el repertori de l’organització mundial i que,
entre els quals, figura el Sàhara Occidental.

Sobre la base a tot l’exposat, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
MANIFESTA:
 El seu recolzament al Poble Sahrauí a exercir el seu dret

d’autodeterminació i independència, mitjançant un referèndum lliure,
democràtic i transparent.

 El seu recolzament al Pla de Pau per la lliure determinació del Poble del
Sàhara Occidental, com a fórmula viable i nou marc de solucions pacífiques
al conflicte.

 El seu compromís solidari amb les víctimes innocents d’aquest drama, el
Poble Sahrauí, tant en l’exili com en els territoris ocupats, que ha suportat
guerres, fam, malalties, doloroses separacions, opressions i la mancança de
les coses més elementals per al desenvolupament d’una vida amb dignitat.

INSTA:
Primer: Manifestar el seu recolzament al dret del Poble Sahrauí a

l’autodeterminació i independència, mitjançant un referèndum lliure, democràtic i
transparent.

Segon: Recolzar el Pla de Pau per la lliure determinació del Poble del Sàhara
Occidental, com a fórmula viable i nou marc de solucions pacífiques al conflicte.

Tercer: Comprometre’s  solidàriament amb les víctimes innocents d’aquest
drama, el Poble Sahrauí, tant en l’exili com en els territoris ocupats, que ha suportat
guerres, fam, malalties, doloroses separacions, opressions i la mancança de les coses
més elementals per al desenvolupament d’una vida amb dignitat.

Quart: Instar el Govern d’ Espanya a què segueixi defensant davant les NNUU
el dret d’autodeterminació del Poble Sahrauí i, en particular, el Pla de Pau per la
lliure determinació del Poble del Sàhara Occidental i realitzi el paper que el
correspon, com a antiga potència colonial, adoptant una postura activa a favor d’una
solució justa que acabi amb l’última colònia d’Àfrica, el Sàhara Occidental.

Cinquè: Demanar el Govern d’Espanya que utilitzi la seva influència amb el
Marroc perquè aquest accepti, abans del termini donat per les NNUU, el Pla de Pau.

Sisè: Comunicar aquests acords al Secretari General de les NNUU, al President
de torn de la Unió Europea, al President del Govern Espanyol, al president del Govern
de Catalunya, al Parlament Espanyol, al Parlament de Catalunya, i al parlament
Europeu, a la CCASPS i a la entitat local que treballat per el pobla sahraui, així com
fer-ho públic als mitjans de Comunicació local de la ciutat.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Josep Colomé (equip de govern, grup Socialista) afirma que el conflicte del Sàhara
sovint queda oblidat davant de certes atrocitats que tenen lloc al món. Es tracta d’un
conflicte que afecta les persones i els recursos naturals, i que s’ha de resoldre.

Ramon Xena (ERC) defensa la moció, i afirma que el dret a l’autodeterminació és vàlid
per al Sàhara, i també ho hauria de ser per a Catalunya. En un sentit similar s’expressa
Otger Amatller (CUP).
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Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. El PP dóna suport al referèndum,
mentre que l’actual president del govern José Luis Rodríguez Zapatero sembla que vol
donar suport a la política del Marroc.

Pere Regull (CiU) recolza plenament la moció, i entén que també s’ha de poder parlar
del dret d’autodeterminació de Catalunya. El problema del Sàhara sovint s’ha oblidat,
però és rellevant. La descolonització per part d’Espanya fou feta de forma incorrecta, i
ara s’ha d’assumir un paper actiu en la solució del problema.

XI. MOCIÓ SOBRE EL CIVISME

Es presenta la següent moció pels grups Socialista, d’ERC, de CiU, del PP i de la CUP:
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca, durant els darrers anys, ha treballat per

promoure els valors de civisme entre la ciutadania, entenent que la gestió de la ciutat
ha d'anar més enllà dels seus aspectes físics, urbanístics o de gestió, i que ha de tenir
com a eix fonamental la consolidació de la ciutat com un espai de relació, convivència,
respecte i creixement personal i comunitari.

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca durà a terme una nova campanya de
civisme per gaudir d’una Vila més neta, més cívica, sostenible i més acollidora,
potenciant la participació ciutadana a través del voluntariat i la coresponsabilitat
ciutadana.

Donem suport al manifest Vilafranca i tu, junts pel civisme, per expressar el
nostre compromís polític decidit per potenciar els valors següents:

MANIFEST:
Vilafranca és una ciutat dinàmica, moderna i amb una bona qualitat de vida,

amb un component humà que es caracteritza per la seva tolerància, respecte i
solidaritat amb els altres. És un espai de convivència, d’hospitalitat, de creativitat,
d’intercanvi cultural, social, econòmic…un espai de relació en què la gent està
satisfeta de viure-hi, on tothom hi té un lloc i hi és benvingut.

Ara és el moment de fer una reflexió sobre Vilafranca com espai de convivència.
La ciutat és el marc de la nostra relació amb persones i col·lectius diferents. Relació
que sempre és beneficiosa i enriquidora perquè significa perfeccionar, intercanviar i
comunicar coneixements i experiències.

Per això, pensem que més enllà dels interessos i opinions particulars, es
necessari que tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, les entitats, associacions  i
les institucions signem un compromís amb la ciutat amb l’objectiu de millorar-la en el
sentit de:

1.-Fomentar el tracte respectuós amb les persones i l’entorn, l’ús correcte dels
béns públics, el mobiliari urbà i els equipaments comunitaris.

2.-Vetllar per aconseguir una ciutat més amable i acollidora. Hem de participar
activament per tal de millorar tots aquells comportaments que es realitzin, de manera
conscient o no, que són poc solidaris amb la nostra societat i els seus habitants.

3.-Treballar conjuntament per reconduir aquelles actituds contràries al civisme
i a la convivència ciutadana.

4.-Fer que el civisme sigui una manera de fer de tota la societat. Un projecte
plural de consciència cívica dels ciutadans i de les ciutadanes de Vilafranca. La ciutat,
la casa comú de les aportacions plurals de tots i de totes. Instrument de diàleg
permanent entre els que més i els que menys tenen, entre els que tenen unes possibilitats
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de vida més completes i les persones amb discapacitat, entre generacions, entre
sexes,…

5.-Assumir la normativa municipal creada especialment per ordenar
jurídicament el desenvolupament de les diferents matèries i aspectes que conformen
Vilafranca pel civisme. En aquest sentit, donarem suport a les accions que reforcin el
compliment d’aquesta normativa.

6.-Afavorir la col·laboració activa dels vilafranquins i de les vilafranquines per
a la ciutat, amb l’objectiu d’enriquir al màxim aquest projecte de ciutat i potenciar
aquelles iniciatives que ajudin a difondre la participació i el civisme entre la
ciutadania.

7.-D’aquesta manera ens comprometem lliurament a convertir Vilafranca pel
civisme en un repte comú per fer realitat una ciutat millor, que aconsegueixi majors
nivells de qualitat i que satisfaci els anhels comuns de millora de tots els vilafranquins i
les vilafranquines. Que el civisme i la urbanitat siguin les millors garanties de la
defensa i millora de la seva qualitat de vida i de la convivència.

8.-Facilitar a la ciutadania de Vilafranca consciència i acció sobre la seva
dimensió pública.

Alhora, fem una crida a la ciutadania i al sector associatiu per tal que s’hi
adhereixi i siguin protagonistes actius en la promoció dels valors que defineixen el
civisme i la convivència.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Josep Ramon (PP) destaca que la majoria de la gent es comporta cívicament. Cal actuar
respecte de les persones que no compleixen les normes i els valors vigents.

Ramon Xena (ERC) afirma que tots (institucions i ciutadania) hem de treballar per la
convivència, el civisme i el respecte.

Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció. La campanya és positiva, però sense oblidar
que cal prendre mesures per a protegir el ciutadà que es comporta correctament.

Àngels Agramunt (grup Socialista) destaca que la campanya ha sorgit del Consell de
Policia Comunitària. Explica els antecedents, els objectius i els mitjans de la campanya
(adhesió d’entitats, voluntariat, difusió, etc.). Després de la campanya caldrà prendre
mesures sancionadores quan siguin necessàries.

Otger Amatller (CUP) entén que no estem en una societat idílica, ja que també hi ha
marginació, exclusió social, etc. La qualitat de vida de la gent és molt diversa, i potser
hagués estat adient reflectir-ho també en la moció.

XII. MOCIÓ SOBRE ASFALTAT DELS CARRERS

Es dóna lectura  a la següent moció del grup de CiU:

“Atès que la vila té carrers en mal estat de conservació i que també cal tenir en
compte la gran quantitat d’obres que es fan a la via pública pel pas del gas, l’aigua, el
cable, etc.., i que un cop finalitzades deixen el carrer en molt mal estat,

Atès que sovint, en carrers on ja s’hi ha fet obres, es torna a rebentar l’asfalt al
cap de poc temps i això comporta molèsties tant a la circulació, com als veïns, a més de
ser perillós per a les persones que es troben forats oberts a la via pública, i de la pobre
imatge que dóna l’Ajuntament pel fet d’obrir diverses vegades el mateix carrer o plaça,
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Atès que en acabar les obres, l’estat dels carrers sovint és lamentable, i que
correspon a l’Ajuntament fer solucionar aquests problemes que han generat terceres
parts,

Atès que el pressupost municipal preveu una partida per poder tornar a asfaltar
la via pública i que, en el cas del 2004, el nostre grup va negociar a l’alça la partida per
arribar a 250.000 €, una quantitat molt superior a la que s’havia destinat en anys
anteriors,

Atès que aquest any no s’ha vist cap renovació important de l’asfalt de la via
pública i que, en molt de temps, no s’ha fet una revisió general de l’asfalt de la vila.

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

 Que, de manera immediata, es faci un pla de revisió de l’estat del paviment de la
via pública i que, segons aquest pla, s’hi actuï per millorar els carrers que
pateixen una degradació important de l’asfalt.

 Que es millori la normativa sobre obres que afectin al mateix lloc de la via
pública, de manera que s’estableixi una moratòria entre una obra i la següent a fi
d’aconseguir que no hi hagi carrers oberts contínuament. També ha de
contemplar que l’estat en què han de quedar els carrers, un cop acabades les
obres, sigui òptim.

 Que s’informi a les companyies subministradores (electricitat, aigua, gas,
telecomunicacions, etc.) de l’existència d’aquesta normativa,  a fi que es
procedeixi a executar les obres de millora de manera simultània, aprofitant
l’obertura de la via pública per a dur a terme aquestes obres”.

Aquesta moció, després del debat, ha estat retirada pel grup de CiU, per la qual cosa no
s’ha sotmès a votació.

Defensa la moció Aureli Ruíz (grup de CiU) recordant que afecta qüestions quotidianes:
cal millorar l’estat dels nostres carrers malmesos, i prendre mesures per tal que les
companyies subministradores de serveis reposin bé la calçada i les voreres, no causin
molèsties innecessàries i que no s’hagin d’obrir els carrers (sovint urbanitzats
recentment) de forma continuada i sense una programació racional.

Tot seguit, els grups Socialista i d’ERC presenten les següents esmenes a la moció:

1) La moció es denominaria “moció de suport a la tasca que fa el Servei de Via
Pública de l’Ajuntament de Vilafranca pel que fa a la millora de l’asfaltat dels
carrers”.

2) Després dels cinc atesos de la moció, se n’afegirien dos més, amb el redactat
següent:

Atès que el Servei de Via Pública de l’Ajuntament està concretant el pla de
reasfaltat de carrers d’enguany. En aquest sentit, s’ha fet el llistat de carrers més
malmesos de la Vila, i està pendent de prioritzar quins són els que s’han de millorar
enguany, en funció de criteris tècnics, demandes ciutadanes i del pressupost.

Atès que el Servei de Via Pública té elaborada una “ordenança municipal
reguladora de la qualitat, ordre i imatge de les obres d’operadors de serveis, que tenen
implantació i incidència en l’àmbit de la via pública” pendent de contrastar-la
tècnicament, que es portarà properament al ple per la seva aprovació inicial .
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3) Després dels atesos, es diria que “Per tot això, s’acorda donar suport al
Servei de Via Pública de l’Ajuntament en:”

4) El primer punt dispositiu diria: “El Pla de revisió de l’estat del paviment...”
(resta igual).

5) El segon punt dispositiu resta redactat així: “En l’elaboració de l’ordenança
reguladora de les obres que es fan al carrer, de manera que s’estableixi una moratòria,
en la mesura que sigui possible, entre una obra i la següent a fi d’aconseguir que no hi
hagi carrers oberts contínuament. També ha de contemplar que l’estat en què han de
quedar els carrers, un cop acabades les obres, sigui òptim”.

6) El tercer punt dispositiu queda així: “Que s’informi a les companyies
subministradores (electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc.) de l’existència
d’aquesta ordenança a fi que, en la mesura que sigui possible es procedeixi a executar
les obres de millora de manera simultània, aprofitant l’obertura de la via pública per a
dur a terme aquestes obres”.

Defensa les esmenes Anna Girona (grup Socialista), dient que comparteix l’esperit de la
moció, si bé el Servei de Via Pública ja hi està treballant: s’ha enllestit una Ordenança
que es podrà presentar al ple properament, estan detectats els carrers malmesos i s’han
d’establir les prioritats. Per tant, ja es treballa en tot allò que es demana.

Aureli Ruíz (CiU) rebutja les esmenes perquè CiU vol una millora real dels carrers, i no
es pot pretendre canviar una moció en aquest sentit per un text de suport a un Servei de
l’Ajuntament. Pere Regull (CiU) també rebutja el canvi de sentit de la moció, i li
sorprèn que “casualment” s’informi dels treballs que es fan des del govern quan es
presenta la moció. Els carrers que estan en mal estat, i des de fa molts anys, es
coneixen, i justament el que cal fer és prioritzar i actuar.

Otger Amatller (CUP) manifesta que l’actuació municipal en la matèria no es pot
considerar correcta, i que cal posar-s’hi a treballar de valent.

Sotmeses a votació les esmenes, s’aproven amb 13 vots a favor (grups Socialista i
d’ERC),  6 en contra (CiU) i 2 abstencions (PP i CUP). A la vista d’aquesta situació,
CiU decideix retirar la seva moció, de manera que en aquest punt de l’ordre del dia no
s’adopta cap mena d’acord plenari.

XIII. MOCIÓ SOBRE EL PAUM

Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU:

Atès que cada dia es confirmen més els temors d’un creixement excessivament ràpid de
població a la nostra Vila, 

Atès que aquest sobtat creixement ja ha provocat i segueix provocant problemes
en els serveis als ciutadans i encara pot generar problemàtiques que difícilment es
podran solucionar a curt termini (saturació en el sistema educatiu, saturació dels
serveis sanitaris, tant dels ambulatoris com dels hospitalaris, etc.),

Atesa la forta pressió urbanística que rep Vilafranca i la comarca, i la
necessitat de regular el creixement de forma que l’oferta de serveis sigui l’adequada
als ritmes de creixement, a fi de no perjudicar la ciutadania,



22

Atès que aquest consistori, en la sessió celebrada el passat 18 de novembre del
2003, va aprovar “disposar l'elaboració del Pla d'Actuació Urbanística Municipal de
Vilafranca del Penedès, a partir del diàleg amb tots els grups municipals representats a
l'Ajuntament i de la participació ciutadana”,

Atès que ja ha passat mig any i que l’Equip de Govern encara no ha liderat cap
iniciativa en aquest sentit.

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal
ACORDI:
 Instar a que es compleixi l’acord pres en el Ple del 18 de novembre del 2003 i que

l’Equip de Govern iniciï l’elaboració del Pla d'Actuació Urbanística Municipal de
Vilafranca del Penedès, a partir del diàleg amb tots els grups municipals representats a
l'Ajuntament i de la participació ciutadana.

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de CiU, del PP i de la CUP)
i 13 en contra (grups Socialista i d’ERC).

Defensa la moció Pere Regull (CiU). Afirma que sense entrar en comparacions amb
altres poblacions, Vilafranca està creixent excessivament, i això afecta negativament la
qualitat dels serveis (escoles, atenció sanitària, complex aquàtic, vies de circulació
etc..), els quals estan saturats i/o col·lapsats. Per tant, la ciutat es torna una mica
incòmoda, i la situació encara pot empitjorar en el futur. Regull manifesta que el PAUM
pot ser un bon instrument per regular el creixement; fa sis mesos es va aprovar una
moció perquè s’elaborés, i malgrat que llavors es va dir que ja s’hi estava pensant, el
cert és que no s’ha fet res, o almenys no s’ha informat als grups tal com s’havia acordat.
Cal treballar-hi urgentment, sense que serveixi d’excusa la possibilitat d’una futura
reforma de la Llei d’urbanisme.

Otger Amatller (CUP) destaca que la moció per elaborar el PAUM es va aprovar fa
temps, i que no s’ha donat informació. Cal endreçar Vilafranca, i la situació no es pot
allargar més temps. La realitat és que s’ignora en quina situació es troba l’elaboració del
PAUM.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, ratificant l’acord plenari de novembre de
2003.

Josep Colomé (equip de govern, grup Socialista) manifesta que votarà en contra de la
moció. CiU planteja, a parer seu, una situació catastrofista de Vilafranca (creixement
excessiu i sobtat, col·lapse de serveis, etc.). En realitat, CiU adopta posicions
conservadores de por al creixement. Colomé aporta algunes dades i afirma que
Vilafranca creix com ho fa Catalunya, i menys que la mitjana comarcal. No s’ha de
rebutjar el creixement, el qual ha de ser regulat, de qualitat i sostenible. Afirma que la
qualitat de vida a Vilafranca és bona, amb una estructura urbana cohesionada i
equilibrada, amb un teixit important de mitjanes empreses, amb una taxa d’atur inferior
a la catalana, etc.

Josep Colomé defensa que el creixement respecta el medi ambient, i destaca projectes
com el Pla Especial de Sant Pau, la protecció de les rieres, etc. Cal créixer de forma
ordenada, amb control i de forma sostenible, implementant una política d’accés a
l’habitatge com la que l’Ajuntament ja ha fet pública recentment.
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Colomé comenta els futurs canvis de la Llei d’urbanisme, els quals poden relativitzar el
paper del PAUM. En qualsevol cas, no s’ha de dogmatitzar el PAUM, i sí estudiar
assumptes determinats (iniciativa pública en certs sectors si cal, normes per condicionar
la delimitació de sòl, dret de tempteig i retracte en certs àmbits, rehabilitació d’indrets i
patrimoni públic de sòl i d’habitatge). Finalment, afirma que s’ha parlat amb la Direcció
General d’Urbanisme de la Generalitat, la qual ha posat en dubte la necessitat del
PAUM.

Pere Regull (CiU) nega que la seva moció sigui pessimista. La saturació dels serveis i
dels equipaments és evident, i cal millorar-los. La gent ve a viure a Vilafranca perquè
l’habitatge no és tan car com a Barcelona. En qualsevol cas, Josep Colomé no ha
explicat les raons per les quals no s’elabora un PAUM, quan així ho havia acordat el ple
municipal i s’hauria de respectar. Nega Regull ser conservador, si bé s’ha de conservar
allò que és bo. Entén que si es creix s’han de fer previsions, especialment quant a la
demanda de serveis, i si d’acord amb la modificació futura de la llei es pot prescindir
del PAUM, en qualsevol cas hi hauria d’haver un diàleg entre els grups municipals
sobre aquestes transcendentals qüestions.

Ramon Xena (ERC) destaca que en els darrers anys no s’ha fet cap escola o llar
d’infants a Vilafranca, quan això era una responsabilitat del Govern de la Generalitat
que dirigia CiU fins fa poc. Hi ha mancances de serveis i el govern municipal hi està
treballant fent gestions que necessiten el seu temps. No serà CiU qui en marqui el ritme.

Intervé Patro Recober (grup Socialista) per afirmar que si la ciutat creix s’han de crear
més serveis, però no pot acceptar-se la tesi de CiU en el sentit que no es vol que hi hagi
més ciutadans perquè no hi ha prou serveis.

Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que els eixos d’allò que pot tractar el PAUM
estan definits, però segons l’avantprojecte de modificació de la Llei d’urbanisme
existirà més flexibilitat, de manera que és possible que la planificació no passi
necessàriament per l’aprovació d’un PAUM.

Finalment, Marcel Esteve destaca que les opcions polítiques expressades en el debat són
diferents i clares. A parer seu, s’ha de créixer amb qualitat i sostenibilitat, i no deixar de
créixer per por i conservadurisme.
XIX. MOCIÓ SOBRE DEVOLUCIÓ A CATALUNYA DE DOCUMENTS

Es dóna lectura a una moció del grup de CiU, amb el redactat final següent:

Atès que en el Congrés de Diputats s’han estat debatent aquesta tarda les
proposicions no de llei relatives al retorn immediat a Catalunya dels fons documentals de
la Generalitat Republicana anteriors a l’inici de la guerra civil espanyola i que es troben
dipositats a l’Arxiu General de la Guerra Civil de Salamanca.

Atès que no s’ha acceptat la moció presentada pel Grup Parlamentari Català
(Convergència i Unió) en el sentit que es reclamava el retorn immediat  d’aquests fons,
demorant la discussió sobre aquest tema i derivant la mateixa cap a la Comissió de
Traspassos.

Atès que estem davant d’un dret i no davant d’un tema sobre el que es pugui
negociar un compliment parcial.

Atès que podem estar davant un altre intent de demorar el retorn dels arxius.
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És per tot això que el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que
aquest Ple Municipal ACORDI:

 Instar el govern de la Generalitat a reclamar davant el govern espanyol el retorn
immediat a Catalunya dels fons documentals de la Generalitat Republicana
anteriors a l’inici de la guerra civil espanyola i que es troben dipositats a l’Arxiu
General de la Guerra Civil de Salamanca.

 Instar el Govern de la Generalitat a que emplaci al Govern Espanyol per tal que
es constitueixi immediatament una Comissió independent de la Comissió de
Traspassos per tal de fixar-se ja la data del retorn de la totalitat dels fons.

Pere Regull (CiU) afirma que es tracta d’un assumpte conegut, i que la moció s’ha refet
aquesta tarda a la vista de la discussió que hi ha hagut en el Congrés de Diputats sobre
la matèria. Durant el govern del PSOE, amb suport de CiU, es va aprovar retornar els
documents, cosa que finalment no va tenir lloc. Cal exigir la devolució de tot l’Arxiu de
forma immediata, perquè es tracta d’un dret que no pot ser tractat en el si de la
Comissió de Traspassos, per tal de no barrejar les coses i haver-se de sotmetre al joc de
les contraprestacions.

Tot seguit, es dóna lectura a una esmena a la totalitat dels grups Socialista i d’ERC, amb
el redactat següent:

Atès que en el Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilafranca que es va fer el
juliol del 2002, els grups Socialista, de CiU i d’ERC van proposar una moció demanant
la devolució a Catalunya de la documentació històrica corresponent a la Generalitat
republicana.  Aquesta moció va ser aprovada amb 19 vots a favor i 1 abstenció,
corresponent aquesta al grup del PPC.

Atès que l’exposició de motius constatava els mateixos fets i arguments que la
moció que ara novament es presenta pel grup de CiU.

Atès que la moció aprovada al juliol del 2002 era una moció que responia al
consens dels diferents grups municipals amb la mateixa voluntat i esperit de la moció
que ara es porta a l’aprovació del Ple.

Per això, el ple de l’Ajuntament de Vilafranca acorda donar novament trasllat de la
moció aprovada el juliol del 2002 al govern de l’Estat, al Patronat de l’Arxiu General
de la Guerra Civil i a la Generalitat de Catalunya tot recordant ara els acords ja
aprovats anteriorment per aquest Ple:
1. Mostrar el seu enèrgic rebuig a la decisió presa pel Patronat del Archivo General

de la Guerra Civil, pel qual es denega la devolució a Catalunya de documents
originals que legítimament corresponen a la Generalitat i a altres institucions.

2. Demanar la reconsideració de la decisió presa pel Patronat.
3. Donar suport a totes les actuacions tendents a la devolució dels arxius que pugui

emprendre la Generalitat de Catalunya i altres institucions.

Francisco Romero (grup Socialista) recorda que el ple ja va aprovar l’any 2002 una
moció amb el mateix esperit, la qual ara es ratifica. La moció de CiU és partidista i
oportunista,  més i quan CiU ha estat donant suport durant vuit anys als governs del PP
sense aconseguir desencallar la qüestió. L’acord de formació de l’actual Govern de la
Generalitat parla d’aconseguir la devolució dels Arxius, i avui mateix s’ha assolit a
Madrid el compromís de prendre la decisió definitiva dins de 2004. CiU no pot, després
de tan de temps, plantejar una devolució immediata i intentar marcar el calendari.
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Ramon Xena (ERC) es remet a la moció de 2002, aprovada per tots els grups menys el
PP. En aquest moment convé sumar, i no restar, segons manifesta.

Josep Ramon (PP) fa pelesa la seva abstenció. Afirma que el PP ha pogut fer algunes
coses malament quan governava a Espanya, però altres molt bé, com la política
econòmica.

Pere Regull (CiU) recorda que CiU ha pactat amb dos governs diferents a Espanya, i
que això fa que sigui escèptic sobre aquesta qüestió. Finalment, però, i en benefici del
consens, CiU retira la seva moció i accepta l’esmena a la totalitat ja transcrita, la qual
ha estat aprovada amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP).

XV. MOCIÓ CÀRRECS DE CONFIANÇA

Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup del PP:

ATÈS que en el Ple Municipal celebrat  el 22 de Juliol de 2.003 es va aprovar la
creació  de la plaça reservada a funcionari eventual i de confiança de Coordinador/a
de Cultura   que sota la supervisió directa  de la regidoria de Cultura i del regidor
Coordinador de l’Àrea de Benestar Social, tenia de coordinar les activitats municipals,
en el sentit ampli, en el terreny de la cultura: política cultural  del municipi,
implementació del Pla d’Acció Cultural, supervisió de la gestió dels equipaments
culturals existents, planificació i disseny d’ nou organisme municipal en matèria  de
cultura i impuls de nous equipaments culturals  (ampliació i adequació del museu i de
la biblioteca, auditori, espais polivalents, etc ). També d’acord amb la regidoria de
Cultura, podia donar  indicacions i pautes d’actuació a la Cap del Servei de Cultura.
La seva dedicació prevista era d’ una mitjana de dotze hores  setmanals i la retribució
anual integra  de 9.780 euros (815 euros mensuals per dotze pagues.)

ATÈS que en el mateix  Ple  municipal celebrat el 22 de Juliol de 2.003 es va
aprovar la creació d’una altra placa reservada a funcionaris eventuals i de confiança
de Coordinador/a  en matèria de Policia i Seguretat, per donar suport a la tasca del
regidor de Policia Local  i assessorar-lo en matèries de la seva competència.  , amb
una dedicació mitjana de dotze hores  setmanals i la retribució anual integra o bruta de
9.780 euros ( 815  euros mensuals.)

ATÈS que en el moment d’aprovar-se la creació d’aquestes places reservades a
funcionaris eventuals  i de confiança,  la dedicació dels regidors de Cultura i de Policia
Local  era respectivament de mitja jornada i la pròpia  de regidor amb delegació..

ATÈS que en la actualitat el regidor de Cultura te dedicació plena i exclusiva a
les tasques municipals i desenvolupa les competències que li van ésser assignades al
Coordinador/a de Cultura , fet que fa  innecessari mantenir aquesta plaça reservada a
funcionari eventual i de confiança ,   que no estat coberta des de la seva creació.

ATÈS que el que va ésser Coordinador  de Policia i Seguretat Ciutadana és en
aquest moment el regidor d’aquesta àrea i que des de fa poc el cos de la Policia Local
de Vilafranca del Penedès té un inspector que realitzarà entre altres les funcions
lligades aquesta plaça reservada a funcionari eventual i de confiança, que  esdevé
innecessària.
  ATÈS que en virtut de l’acord de govern al que van arribar  PSC i ERC s’ha
incrementat el nombre de regidors amb dedicació plena i exclusiva de quatre a  vuit,  i
s’ha creat la plaça reservada a funcionaris eventuals  i de confiança de Cap de
Gabinet, que fa mes innecessari el manteniment de les places reservades  a funcionaris
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eventuals i de confiança de Coordinador/a de Cultura i Coordinador/a en matèria de
Policia i Seguretat.

El Grup Municipal del Partit Popular  sol.licita que pel Ple de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, S’ACORDI:

a)  Procedir a la supressió de les places reservades a funcionaris  eventuals  i de
confiança  de Coordinador/a de Cultura i de Coordinador/a  en matèria de Policia i
Seguretat.

b)   Encomanar al Departament de Recursos Humans  la preparació d'expedient
de modificació de la plantilla de personal de la corporació i del catàleg de llocs de
treball, amb la supressió de les dos places de personal eventual esmentades.

c) Publicar aquest acord  al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (PP, CiU i CUP) i 13 en contra
(Grups Socialista i d’ERC).

Defensa la moció Josep Ramon (PP), destacant la innecessarietat d’aquests dos càrrecs
eventuals, tenint en compte el règim de dedicació del govern municipal i, en el cas del
càrrec de Seguretat, la nova incorporació d’un Inspector al Cos de Policia Local.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. Els càrrecs eren innecessaris (de fet, no
s’han cobert) i la CUP ja va votar en contra de la seva creació.

Ramon Xena (ERC) manifesta que els càrrecs no s’han cobert i que se suprimiran quan
sigui adient, sense que el PP pugui imposar el ritme. Proposa que es deixi sobre la taula
la moció, i ja es plantejarà quan correspongui (la intenció de supressió existeix), petició
que Josep Ramon desestima.

Pere Regull (CiU) recolza la moció i recorda la postura que CiU va expressar en el seu
moment. Ara el govern municipal vol portar el ritme, la qual cosa és un dels defectes de
la majoria absoluta.

Francisco Romero (grup Socialista) manifesta que si cal una modificació de plantilla
urgent es posa a la consideració del ple. Ara no hi ha cap urgència, i l’assumpte es
tractarà en el moment adient quan es parli de la plantilla de personal.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

1) Otger Amatller (CUP) fa referència a les recents fires de maig, en les quals una part
important dels rètols i informacions estaven escrits en castellà. Tenint en compte que
segons s’ha dit hi ha més demanda que oferta, caldria plantejar-se primar l’ús de la
llengua catalana. Contesta Joan Pareta afirmant que la informació de l’organització de
les Fires i la retolació general és en català. Una altra cosa és l’actitud dels expositors
individualment, i es fan i s’han de continuar fent esforços a favor de la normalització
lingüística.
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2) Otger Amatller (CUP) pregunta si, d’acord amb la moció aprovada pel ple, s’ha fet
efectiva l’aportació econòmica del Correllengua 2003, i de quin import és. Contesta
Joan Ríos que no disposa de la informació, però que l’hi facilitarà demà mateix.

3) Otger Amatller (CUP) recorda que va demanar una còpia de l’informe fet per la
tècnica de jardineria, sobre l’eliminació d’arbres del passeig de Rafael Soler amb motiu
de les obres que s’estan realitzant, i que encara no se li ha facilitat. També demana una
còpia de l’informe Emília Torres (CiU). Contesta Josep Colomé que hi ha hagut un
problema informàtic, però que l’informe es lliurarà immediatament. S’han salvat els
arbres que s’ha pogut, però no era viable amb les obres del col·lector que s’han
d’executar mantenir la resta dels arbres.

4) Josep Ramon (PP) pregunta quan es farà el trasllat al Centre de Recerca i Referència
de l’Estació Enològica. L’alcalde Marcel Esteve afirma que no es poden donar dates, ja
que cal acabar l’edifici, la Generalitat està actuant amb pressupostos prorrogats, etc.,
però l’important és que tant la Generalitat com l’Ajuntament han refermat el compromís
de fer el trasllat efectivament.

5) Josep M. Figueras (CiU) pregunta per les causes del canvi en l’espectacle teatral
previst en motiu de les Fires de Maig. El regidor de Cultura Joan Ríos comenta que ja hi
havia signat el contracte per a l’espectacle teatral inicialment anunciat, si bé es va rebre
una trucada indicant la impossibilitat de representar-lo del protagonista principal (Roger
Pera) per un compromís professional. Finalment ell mateix va parlar amb Roger Pera i
el seu representant (persones que es van disculpar), i fruit d’això es va aconseguir portar
un altre espectacle també digne. A banda d’altres compensacions que es negocien, hi ha
el compromís de Roger Pera de representar l’espectacle a l’estiu de forma gratuïta.

6) Josep M. Figueras (CiU), en relació amb els targetons que anuncien actes
institucionals (assumpte ja tractat en el darrer ple) mostra un nou targetó en què les
dimensions del nom de l’alcalde s’han reduït, encara que són el doble del text. A més, la
informació és inexacta perquè diu que la data de l’acte és el divendres 20 de maig
(error), i pregunta si ningú controla aquests aspectes. Contesta l’alcalde Marcel Esteve,
en relació amb el targetó exhibit, que malgrat que hi figura el nom de l’Ajuntament
l’organització no és municipal, i per tant l’Ajuntament no va intervenir en la seva
confecció.

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


