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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 08/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 25 de juliol de 2007 
Horari: de 20,03 h. del 25-7-07 a 00,43 h. del 26-7-07 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- César Martín i Núñez  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i García  
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Fernando García i González 
 
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 extraordinària de 
data 5 de juliol de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. INFORME DE LA SINDICATURA DE GREUGES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, i d’acord amb el Reglament Orgànic, la Síndica de Greuges 
Glòria Valeri exposa al ple la memòria o informe de la institució corresponent a 2006. De tota 
manera, l’informe ha estat lliurat prèviament per escrit a tots els grups municipals. 
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Valeri saluda l’alcalde i els regidors, molts dels quals són nous com a conseqüència de les 
darreres eleccions municipals. Fa un recordatori de les principals funcions d’una figura (la 
Sindicatura) que també està al servei de la ciutadania. En aquest sentit, s’atenen les queixes de 
ciutadans relacionades amb accions, omissions i retards de l’Ajuntament; en primer lloc 
s’escolta, la qual cosa soluciona de vegades problemes; tot seguit s’analitza si la Síndica té 
competències, i si la queixa no afecta l’Ajuntament s’adreça la persona interessada a 
l’organisme adient. En el cas que la queixa es refereixi a accions municipals, s’obre un 
expedient, s’entra en contacte amb regidors i tècnics i es mira de facilitar un acord. Finalment, si 
no hi ha acord la Sindicatura dóna la raó a l’interessat o a l’Ajuntament, i emet el seu 
suggeriment o recomanació sense caràcter vinculant. S’ha de dir que unes vegades l’Ajuntament 
fa cas de la recomanació, i altres no. 
 
L’any 2006 el nombre de queixes va ser inferior al de l’any 2005, encara que el nombre de 
consultes va ser important. Això podria indicar una millora de la gestió municipal, però aquesta 
afirmació s’ha de matisar, perquè les actuacions resoltes per mediació també comporten una 
queixa. També s’ha de dir que s’han tancat casos a favor de l’Ajuntament perquè s’ha acomplert 
la llei o l’ordenança, però això no vol dir que el ciutadà no hagi patit un greuge o una injustícia. 
 
Glòria Valeri manifesta que, malgrat els avenços detectats, el funcionament municipal ha de 
millorar, perquè sovint la queixa té a veure amb la manca de resposta de l’Ajuntament a les 
peticions ciutadanes. Així mateix, s’ha de dir que en general  abans d’acudir a la Sindicatura 
l’interessat ha d’esgotar la reclamació en via administrativa, i de vegades el ciutadà no ho vol 
fer, ja sigui per mandra o per manca de confiança en una solució positiva. 
 
Cal posar en relleu que la institució potser no és prou coneguda, la  qual cosa es pot imputar en 
part a la mateixa Sindicatura, i la realitat és que quan apareixen publicades notícies sobre la 
institució es detecta un nombre més elevat de visites. S’han fet xerrades a les escoles, i està 
previst fer-ne a institucions i entitats diverses. 
 
Valeri afirma que davant les queixes, quan ha demanat informació a tècnics i regidors, l’atenció 
rebuda ha estat força correcta. 
 
A banda de les consultes, s’han tractat durant l’any 42 casos, i per matèries les més destacades 
són seguretat ciutadana, via pública, serveis socials i urbanisme. 
 
Glòria Valeri acaba la seva intervenció agraint la col·laboració dels regidors que recentment han 
deixat de ser-ho (especialment Xavier Lecegui), la col·laboració també de la ciutadania i 
anuncia que continuarà treballant en defensa dels drets de les persones. 
 
Encetant el torn d’intervenció dels grups, Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca l’interès de 
l’informe, i aposta per una Sindicatura independent i propera al ciutadà. Cal reconèixer la tasca 
de la Sindicatura i encoratjar-la a continuar-la. També s’hauria d’estudiar alguna altra 
experiència d’algun altre ajuntament, com la de celebrar cada any un ple extraordinari específic 
per a tractar de l’informe de la Sindicatura. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca que Serveis Socials en un sentit ampli encapçala les queixes i les 
consultes, i diu que s’ha de saber escoltar la gent. Cal que el Govern prengui nota de les 
característiques socials de la majoria de les queixes, i que faci més cas de les recomanacions de 
la Sindicatura. 
 
Josep Ramon (PP) agraeix la tasca de la Síndica. La figura s’està consolidant, i la ràdio i la 
televisió municipals n’haurien de fer més difusió. Es tracta d’una institució molt important per 
garantir els drets dels ciutadans. 
 
Otger Amatller (CUP) agraeix també el treball de Glòria Valeri i advoca per una més àmplia 
difusió de la figura, també per mitjans aliens a la televisió municipal. S’han millorat els recursos 
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humans i físics de la Sindicatura, i el Govern hauria d’atendre les recomanacions d’aquesta, 
escoltant-les atentament. 
 
Pere Regull (CiU) felicita la Síndica per la seva tasca. Malgrat que hagin baixat les queixes, els 
problemes ciutadans hi són, i potser el que passa és que el ciutadà no coneix la figura de la 
Sindicatura o no té confiança en què el seu problema es pugui solucionar. Moltes queixes i 
conflictes no arriben a la Sindicatura. Cal difondre la figura de forma clara i planera. Regull 
observa que l’informe presentat és poc crític, i creu que la Sindicatura hauria de fiscalitzar més i 
ser més crítica amb determinades actuacions de l’Administració municipal. 
 
En aquest moment, pren la paraula Glòria Valeri per manifestar que ella ja ha dit que el fet que 
hi hagi menys queixes formalitzades no significa que tot vagi bé. També cal destacar que hi ha 
moltes consultes que són queixes, i repeteix que de vegades el ciutadà desisteix pels motius que 
sigui del seu dret a reclamar. Quant a la possibilitat de celebrar un ple extraordinari dedicat a la 
memòria de la Sindicatura, a Mollet del Vallès es fa, però malgrat que és un municipi més gran 
la seva Sindicatura rep menys queixes. 
 
Maria Batet (grup Socialista i equip de govern) agraeix l’informe presentat. A parer seu, la  
Sindicatura és un exemple de democràcia, d’independència  i d’eina per intentar millorar la 
gestió. La Sindicatura no ha de fer de govern ni d’oposició, sinó ser conciliadora i independent. 
El Govern municipal donarà suport a la difusió de la institució, ha millorat ja l’espai físic i els 
recursos humans a disposició de la Síndica (cosa que la Síndica reconeix i agraeix) i adopta un 
compromís de millora per escoltar la gent i donar-li una resposta ràpida. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve agraeix també la feina feta. Cal millorar i donar resposta a 
les situacions de desacord entre l’Ajuntament i el ciutadà. 
 
 
II. INFORMACIÓ AL PLE SOBRE DOS DECRETS DE L’ALCALDE 
 
En aquest moment es dóna compte al ple de dos decrets de l’alcalde de 6 de juliol de 2007. El 
primer fa referència a les dedicacions i sous dels regidors, i el segon al nomenament d’Àngels 
Gómez com a secretària de l’alcalde, en qualitat de personal eventual. 
 
A efectes de constància, es transcriuen tot seguit els textos dels dos decrets als quals s’ha fet 
referència: 
 

A)  “Atès que el ple municipal ha aprovat, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2007, el 
règim de les retribucions i assistències que han de tenir reconegudes els membres electius de la 
corporació. 

Atès que correspon a l’alcalde, en el marc de l’acord plenari adoptat, determinar els 
càrrecs que exerciran les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

 
Per això,   DISPOSO: 
1. L’alcalde exerceix el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. La seva retribució 

íntegra o bruta mensual serà de 4.410 € (14 pagues anuals). No podrà percebre despeses 
de desplaçament ni de manutenció per tasques realitzades en un radi no superior a 60 km. 
de Vilafranca. 

2. Exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva els regidors i regidores 
Francisco Romero i Gamarra, Lourdes Sánchez i López, Teresa Terrades i Pons i Maria 
Batet i Rovirosa. Les seves retribucions mensuals íntegres (14 pagues a l’any) seran de 
3.020 €. 

3. Exercirà el seu càrrec en règim de dedicació a mitja jornada el regidor Joan Pareta i 
Papiol. La seva retribució integra mensual (per 14 pagues) serà de 1.520 €. 

4. La resta dels regidors i regidores percebran assistències a les sessions del ple i de les 
comissions informatives, fins a un màxim anual de deu en cada cas, de conformitat amb 
l’acord plenari de 5 de juliol de 2007. Se’ls abonaran quantitats mensuals a compte (12 a 
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l’any), condicionades a la justificació d’haver assistit com a mínim a deu sessions del ple i 
a deu sessions de comissions informatives. Les quantitats mensuals íntegres o brutes seran 
de 929,17 € en el cas dels regidors delegats i dels portaveus (César Martín i Núñez, Pere 
Regull i Riba, Xavier Navarro i Domènech, Josep Ramon i Sogas, Josep Quelart i Bou i 
Bernat Villarroya i Garcia), de 1.770,83 € en el cas dels regidors amb delegació que 
siguin portaveus de grup municipal (Josep Colomé i Ferrer), i de 466,67 € en el cas de la 
resta de regidors (Aureli Ruiz, Ramona Suriol, M. Josep Tuyà, Fernando García, M. 
Dolors Rius, Josep M. Figueras, Emília Torres i Otger Amatller). 

5. Les quantitats esmentades s’aplicaran a partir de la data de constitució de l’Ajuntament i 
d’efectivitat dels nomenaments, per bé que en el cas de Teresa Terrades la retribució i 
l’alta a la Seguretat Social tindré efectes a partir del moment en què la interessada ho 
comuniqui al Servei de Recursos Humans. 

6. Les subvencions mensuals a favor dels grups municipals seran de 1.555 € fixos, més 7,60 € 
per cada regidor del grup. 

7. Publicar aquest decret en el BOP, i donar-ne compte al ple”. 
 
B)  “Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2007, va 

adoptar determinats acords sobre creació de places de personal eventual de la corporació. 
 
Atès que d'acord amb l'article 304.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
nomenament i la separació dels funcionaris eventuals o de confiança és lliure i correspon a 
l'alcalde. 
 
DISPOSO: 

1. Ratificar el nomenament, com a secretària de l’alcaldia, de la senyora Àngels Gómez 
i Comino, amb una dedicació a jornada completa i una retribució íntegra anual de 33.000 € 
(2.357,14 € mensuals per catorze pagues). Farà funcions de secretaria de l’alcalde, realitzant 
les tasques que aquest li encomani (agenda, concertació d’entrevistes, confecció i custòdia de 
documents, gestions, etc.). 
  2. Mentre Àngels Gómez realitzi les funcions que mitjançant aquest decret li són 
ratificades, es mantindrà en suspens la seva relació laboral ordinària amb l'ajuntament com a 
Responsable del Pla d’Infància (excedència forçosa per designació per a càrrec públic de 
l’article 46.1 ET, amb reserva de lloc de treball i còmput d’antiguitat).  

3. La persona nomenada ostentarà la condició de personal eventual o de confiança, i 
les seves funcions s'adequaran a allò que disposa l'acord del ple municipal de 05-07-07. 

4. Es publicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província, se’n donarà compte 
al ple i es notificarà a les persones interessades”. 
  
 
III. NOMENAMENT DE MEMBRES DELS CONSELLS RECTORS D’ORGANISMES 
AUTÒNOMS MUNICIPALS 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2007, va elegir en 
relació amb els consells rectors dels organismes autònoms Patronat Municipal d’Esports, 
Patronat  del Teatre “Cal Bolet”, Patronat de Comerç i Turisme i Organisme Torras i Bages, 
els càrrecs de vocals representants directament del consistori, deixant per a una sessió 
posterior el nomenament dels vocals restants. També es va donar compte de la identitat del 
regidor o regidora que per delegació de l’alcalde exerceix la presidència. 

Atès que una vegada rebudes les propostes adients, escau el nomenament  dels vocals 
restants, excepte en el supòsit de l’Organisme Torras i Bages en què l’esmentat nomenament es 
produirà més endavant. 
 

Per això, s’ ACORDA: 
1) Nomenar vocals del consell rector del Patronat Municipal d’Esports, a proposta del 

Consell Municipal d’Esports, a Ramon Trotonda i Alemany (Club Esportiu Xamba Bàsquet), 
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Sílvia Valls i Casanovas (Associació Amics del Bàsquet), Iolanda Lezcano i Pina (Club Natació 
Vilafranca), Joaquín Martín i Turón (Associació de Veïns Espirall) i Jesús Sánchez i Jové (Unió 
Ciclista Espirall). 

2) Nomenar vocals del consell rector del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a 
proposta del Consell del Patronat, a Josep Ribas i Bertran (D.O. Penedès), Olga Guasch i Juvé 
(Club Gastronòmic), Lluís Ràfols i Petit (Federació d’associacions de Comerç), Joan Solà i 
Sebastià (Cambra de Comerç) i David Boada i Vives (Acadèmia Tastavins). 

3) Nomenar vocals del consell rector del Patronat del Teatre “Cal Bolet” a Lluís 
Laguna i Cano i Joan Cuscó i Clarasó (persones vinculades al món de la cultura) i, a proposta 
de les entitats culturals,  a Francesc de P. Vila i Giribet (Jazz Club Vilafranca), Meritxell 
Montserrat i Mestres (Coral l’Espinguet) i Joan Carles López i Tirado (Xicots de Vilafranca). 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve agraeix l’interès i la voluntat de treball de les persones que han 
acceptat assumir el càrrec, algunes de les quals són presents en el saló de sessions. 
 
Otger Amatller (CUP) felicita les persones triades. Ha pogut comprovar que enguany hi ha 
hagut més entitats que han participat en el procés de tria, encara que no ha estat un èxit i s’ha de 
millorar. Preocupa la manca de participació de moltes entitats en el procés, derivada potser 
d’una percepció de que la presència en els Patronats no és útil, perquè sovint els assumptes es 
plantegen ja pràcticament tancats i sense possibilitats reals d’alternatives. També pregunta com 
s’han triat, i qui ho ha fet, les dues persones del Patronat de “Cal Bolet” que no representen 
entitats. A parer d’Otger Amatller, s’haurien de canviar quan sigui possible els estatuts, fent que 
totes les persones que no representen els grups municipals les elegeixin les entitats, o bé que si 
són persones vinculades al món de la cultura a títol individual siguin elegides per la resta de 
membres del consell. No qüestiona la vàlua de les persones elegides, sinó el procediment 
emprat. 
 
Pere Regull (CiU) també s’interessa per les dues persones del Patronat de “Cal Bolet” que no 
representen entitats, i destaca que una d’elles representava fins ara al PSC en el consell de 
SERCOM, segons que li va dir l’alcalde (aquest ho desmenteix, dient que la persona ja formava 
part del Patronat de “Cal Bolet”). 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que el cas afecta només al Patronat de “Cal Bolet”. Es pot 
estudiar la fórmula més adient, i abordar una modificació d’estatuts, però ara s’han de fer els 
nomenaments segons els estatuts i procurar que els organismes es puguin posar en marxa. El 
regidor de Cultura César Martín defensa que s’han complert els estatuts, i que s’ha pensat en 
una persona experta en arts escèniques (Lluís Laguna) i en una altra procedent de les arts 
musicals (Joan Cuscó).  
 
Otger Amatller (CUP) i Pere Regull (CiU) demanen un compromís de debatre la modificació 
dels estatuts, i l’alcalde pren aquest compromís i agraeix el consens finalment assolit. 
 
 
IV. JUNTA ACCIONISTES AIGÜES. NOMENAMENTS 
 
En aquest moment el ple es constitueix en junta extraordinària d’accionistes de la societat 
municipal “Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A.”, i per unanimitat adopta l’acord 
següent: 
 
 Atès que la Junta general d'accionistes, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va 
fixar en nou (màxim permès estatutàriament) el nombre de membres del consell d'administració de 
la societat , va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el 
secretari del Consell. Posteriorment, es va produir una alteració en la composició del consell 
d’administració, tot això en virtut d’acord de la junta general de 15 de novembre de 2005. 
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 Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 22 de juliol de 2003, com l'article 9, apartat 
b), dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé en 
dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en 
què finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en funcions 
per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou nomenament que correspongui. 
 Atès que, havent-se constituït el dia 16-6-07 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 27-5-07, és procedent disposar el 
cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració 
de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, tenint en compte que 
estatutàriament el nombre mínim de consellers és de cinc, i el màxim de nou. 
  
 En la seva virtut, s'ACORDA: 
 1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat d'acord amb l'article 9, apartat 
b), dels estatuts socials, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la societat, 
senyors Joan Pareta i Papiol, Joan Recasens i Rosell, Francisco Álvarez i Vázquez, Ernest Giralt i 
Via, José Mª Arroyo i Romero del Hombrebueno, Jordi Asensi i Gabriel, Raimon Gil i Prades, 
Jordi José i Colomer i Marta Torrents i Masqué. En conseqüència, són també cessats el president, 
el vicepresident i el secretari (no conseller) del Consell, senyors Joan Pareta i Papiol, Joan 
Recasens i Rosell  i Francesc Giralt i Fernàndez respectivament. 
 Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 2n. Fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici del que 
estableix l'article 9, apartat b), dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el 
mandat de la corporació municipal: 
 
- Joan Pareta i Papiol,  amb el D.N.I. num. 77.081.233-E. 
- Ernest Giralt i Via,  amb el D.N.I. núm. 46.554.035  
- Daniel Lacruz i Badia, amb el D.N.I. núm. 77.314.816-V 
- Pau Isidre Miret i Fabré, amb el D.N.I. núm.37.655.932-X  
- José Mª Arroyo i Romero del Hombrebueno, amb el D.N.I. núm. 70.568.761. 
- Aida Girona i Girona, amb el D.N.I. núm. 77.114.598-Z. 
- Jordi José i Colomer, amb el D.N.I. núm. 77.106.226-Z. 
- Raimon Gil i Prades, amb el D.N.I. núm. 77.081.167 
- Marta Torrents i Masqué, amb el D.N.I. núm. 77.314.421. 
 3r. Constatar que tots els consellers designen com a domicili el corresponent al domicili 
social (plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que les 
persones designades accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes 
d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent. 
 4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat a Joan Pareta i Papiol, les 
circumstàncies personals del qual han estat ja reflectides anteriorment i que, trobant-se present, 
accepta el càrrec. Es nomena també secretari del Consell, sense ser-ne membre i per tant amb veu 
però sense vot, a Francesc Giralt i Fernàndez, amb D.N.I. núm. 77.098.644-E, que accepta 
igualment el càrrec. En una altra sessió de la junta es farà l’elecció del vicepresident del consell. 
 5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, 
Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a 
la  plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en 
escriptura pública, inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels 
consellers que siguin necessàries. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) agraeix els serveis de les persones cessants, i encoratja les 
nomenades a fer bé la seva feina. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el dictamen diu que més endavant es nomenaran els 
vicepresidents, i suggereix que s’introdueixi l’expressió “si cal”. També pregunta, sense 
qüestionar-ne la vàlua, com s’han triat les persones que no representen als grups municipals. 
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El secretari Francesc Giralt aclareix que la figura dels vicepresidents la preveuen els estatuts de 
les quatre societats municipals, encara que legalment és irrellevant que de moment no 
s’elegeixin. 
 
Per la seva part, l’alcalde Marcel Esteve ofereix cercar un pacte sobre els vicepresidents en el si 
de la junta de portaveus, i demana que no es demori l’elecció dels consells. 
 
Aureli Ruiz (CiU) agraeix l’acceptació dels càrrecs per part de les persones triades, tant pel que 
fa a les societats com als organismes autònoms. Fa una referència a la responsabilitat legal que 
implica ser conseller, i manifesta que el seu grup votarà a favor, però creu que els nomenaments 
de vicepresidents podrien fer-se ja avui (podrien assignar-se les diferents vicepresidències entre 
els grups), per tal d’evitar nous acords i despeses addicionals de notaria i registre. 
 
Joan Pareta (grup Socialista) agraeix la tasca de les persones que han passat pel consell 
d’administració. Quant a les persones del consell que no representen als grups, són persones de 
la vila amb una trajectòria marcada de participació en entitats. Es tracta de persones 
independents que ja formen part actualment del consell. Cal tenir present que l’empresa és gran 
i que per adaptar-se a la funció de conseller es necessita un temps, per la qual cosa s’ha optat per  
la continuïtat. 
 
Otger Amatller (CUP), posa en qüestió el mètode d’elecció, ja que s’ha optat pels consellers 
actuals, els quals van ser triats fa quatre anys per no se sap quin sistema. A parer seu, cal 
replantejar-se el mètode i i parlar si cal d’estatuts, per tal d’assegurar la presència en el consell 
de persones representatives. 
 
 
V. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D’HABITATGE 
 
El ple es constitueix en junta extraordinària de socis de la societat municipal “Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.”, i adopta per unanimitat l’acord 
següent: 
 
 Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va fixar 
en set el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció dels seus 
membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari del Consell. Aquest acord va ser 
modificat per un altre de posterior de 21 de setembre de 2004.  
 Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 22 de juliol de 2003, com els articles 13 i 14 
dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé en dependre 
la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què 
finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en funcions per a 
l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou nomenament que correspongui. 
 Atès que, havent-se constituït el dia 16-7-07 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 27-5-07, és procedent disposar el 
cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració 
de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un nombre comprès entre tres i 
dotze. 
  
 En la seva virtut, s'ACORDA: 
 1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, Josep Colomé i Ferrer, Josep Soler i Barceló, Xavier 
Paretas i Biarnès, Joan Miró i Miret, Jordi Catasús i Corbalan, José M. Arroyo i Romero del 
Hombrebueno i Robert Ferrando i Cusiné. En conseqüència, són també cessats el president, el 
vicepresident i el secretari (no conseller) del Consell, Josep Colomé i Ferrer, Josep Soler i Barceló 
i Francesc Giralt i Fernàndez respectivament. 
 Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
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 2n. Fixar en sis el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici del que 
estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la 
corporació municipal: 
 
- Josep Colomé i Ferrer, amb el D.N.I. num. 77106702-F. 
- Joan Miró i Miret, amb el D.N.I. núm. 77.109.158. 
- José Mª Arroyo i Romero del Hombrebueno, amb el D.N.I. núm. 70.568.761. 
- Robert Ferrando i Cusiné, amb el D.N.I. núm. 77.314.863. 
- Manuel Torrent i Segura, amb el D.N.I. núm. 40.852.173-X. 
- Xavier Paretas i Biarnès, amb el D.N.I. núm. 77.072.908-T. 
 3r. Constatar que tots els consellers nomenats designen com a domicili el corresponent al 
domicili social (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que 
les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes 
d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent. 
 4t. Nomenar president del consell d’administració a  Josep Colomé i Ferrer, les 
circumstàncies personals del qual ja han estat reflectides i que, trobant-se present, accepta el 
càrrec. Es nomena també secretari del consell, sense ser-ne membre i per tant amb veu però sense 
vot, a Francesc Giralt i Fernàndez, amb el D.N.I. 77.098.644-E, que accepta igualment el càrrec. 
En una altra sessió de la junta es farà l’elecció del vicepresident del consell. 
 5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Francesc 
Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a la plena 
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública, 
inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels consellers que siguin 
necessàries. 
 
 
VI. JUNTA DE SOCIS SERCOM,S.L. 
 
El ple es constitueix en junta extraordinària de socis de la societat municipal “Serveis 
Municipals de Comunicació, S.L.” (SERCOM), i adopta per unanimitat l’acord següent: 
 
 Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va fixar 
en onze (sobre un màxim estatutari de 12) el nombre de membres del consell d'administració de la 
societat , va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari 
del Consell. Aquest acord es va modificar per uns altres de la junta de 17 de maig de 2005 i de 19 
de setembre de 2006. 
 Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 22 de juliol de 2003, com els articles 13 i 14 
dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé en dependre 
la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què 
finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en funcions per a 
l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou nomenament que correspongui. 
 Atès que, havent-se constituït el dia 16-6-07 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 27-5-07, és procedent disposar el 
cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració 
de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un nombre comprès entre tres i 
dotze. 
  
 En la seva virtut, s'ACORDA: 
 1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, Lourdes Sánchez i López, Lluís Laguna i Cano, Aureli Ruiz i 
Milà, Joan Ríos i Rallé, Borja Martín i Sánchez, Jordi Salvia i Cuadras, Josep Mestres i Mercadé, 
Josep Abad i López, Josep Gumà i Rubió, Adrià Cámara i Becerro i Miquel Cartró i Boada. En 
conseqüència, són també cessats el president, el vicepresident i el secretari del Consell, Lourdes 
Sánchez i López, Joan Ríos i Rallé i Aureli Ruiz i Milà respectivament. 
 Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
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 2n. Fixar en deu el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici del que 
estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la 
corporació municipal: 
 
- Maria Batet i Rovirosa, amb el DNI núm. 46.632.289-L 
- Aureli Ruiz i Milà, amb el D.N.I. núm. 46633327-E. 
- Otger Amatller i Gutiérrez, amb el D.N.I. núm. 77.312.489-J 
- Josep Quelart i Bou, amb el DNI núm. 38.096.006-W 
- Borja Martín i Sánchez, amb el DNI núm. 48870455. 
- Antoni Peñafiel i Hervàs, amb el D.N.I. núm. 77.316.620-G. 
- Raimon Cuyàs i Soler, amb el D.N.I. núm. 77.280.342-C. 
- Joaquim Runsó i Bascuñana, amb el D.N.I. núm, 46.630.586-H 
- Joan Casals i Casals, amb el D.N.I. núm. 77.080.942-F. 
- Mireia Sàbat i Rius, amb el D.N.I. núm. 77.122.483-X 
 3r. Constatar que tots els consellers i conselleres designen com a domicili el corresponent 
al domicili social (plaça del Penedès núm. 4, 4t. de Vilafranca del Penedès). Igualment es constata 
que les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes 
d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent. 
 4t. Nomenar presidenta i secretari del consell d'administració de la societat a Maria Batet 
i Rovirosa i a Aureli Ruiz i Milà respectivament, les circumstàncies personals dels quals han estat 
ja reflectides anteriorment i que, trobant-se presents, accepten els càrrecs. En una altra sessió de 
la junta es farà l’elecció del vicepresident del consell.  
 5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Aureli 
Ruiz i Milà, per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat 
d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública, inscriure'ls 
en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels consellers que siguin necessàries. 
 
Otger Amatller (CUP) pregunta quin ha estat el mètode d’elecció dels quatre consellers que no 
representen els grups municipals. Contesta Maria Batet que es van convocar les entitats 
culturals, juvenils, esportives i veïnals, les quals van portar a terme lliurement la seva elecció. 
 
 
VII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR,S.L. 
 
El ple es constitueix en junta extraordinària de socis de la societat municipal “Societat 
Vilafranquina d’Aparcaments, S.L.” (SOVIPAR), i adopta per unanimitat l’acord següent: 
 
 Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 22 de juliol de 2003, va fixar 
en set (sobre un màxim estatutari de 12) el nombre de membres del consell d'administració de la 
societat , va fer l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari 
del Consell. Aquest acord va ser modificat pels posteriors de la Junta de 16 de març de 2004, 17 de 
maig de 2005 i 15 de novembre de 2005, restant fixat el nombre de consellers en vuit. 
 Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 22 de juliol de 2003, com els articles 13 i 14 
dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé en dependre 
la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el moment en què 
finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de continuar en funcions per a 
l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou nomenament que correspongui. 
 Atès que, havent-se constituït el dia 16-6-07 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 27-5-07, és procedent disposar el 
cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell d'administració 
de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un nombre comprès entre tres i 
dotze. 
 
 En la seva virtut, s'ACORDA: 
 1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, Anna Girona i Alaiza, Xavier Lecegui i Ruano, Jaume 
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Torres i Valls, Enrique Villanueva i Casado, Otger Amatller i Gutiérrez, Joan Santacana i Bové, 
Josep Badia i  Rovira i Francisco de la Fuente i Pérez. En conseqüència, són també cessats el 
president, el vicepresident i el secretari del Consell, Anna Girona i Alaiza, Xavier Lecegui i Ruano  
i Jaume Torres i Valls respectivament. 
 Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 2n. Fixar en vuit el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici del que 
estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el mandat de la 
corporació municipal: 
 
- Josep Colomé i Ferrer, amb el D.N.I. num. 77.106.702-F. 
- Jaume Torres i Valls, amb el D.N.I. núm. 77.299.923. 
- Jordi Hill i Montes, amb el DNI núm. 36.526.392-T. 
- Manuel Torrent i Segura, amb el DNI núm. 40.852.173-X.  
- Enrique Villanueva i Cabado, amb el DNI núm. 77.117.560-D. 
- Jaume Clos i Arall, amb el DNI núm. 37.674.427-J. 
- Josep Badia i Rovira, amb el D.N.I. núm. 77.083.826-Q.  
- Francisco de la Fuente i Pérez, amb el D.N.I. núm. 77.082.910. 
 3r. Constatar que tots els consellers han designat com a domicili el corresponent al 
domicili social (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès). Igualment es constata que 
les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no incorren en cap de les causes 
d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació vigent. 
 4t. Nomenar president i secretari del consell d'administració de la societat a Josep Colomé 
i Ferrer i a Jaume Torres i Valls respectivament, les circumstàncies personals dels quals han estat 
ja reflectides anteriorment i que, trobant-se presents, accepten els càrrecs. En una altra sessió de 
la junta es farà l’elecció del vicepresident del consell.  
 5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Jaume 
Torres i Valls, per tal que porti a terme les operacions necessàries adreçades a la plena efectivitat 
d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura pública, inscriure'ls 
en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels consellers que siguin necessàries. 
 
Otger Amatller (CUP) s’interessa també pel mètode d’elecció dels consellers que no representen 
els grups municipals. Josep Colomé contesta que són els consellers actuals, representants de les 
associacions de comerciants i de veïns, entitats que si volen poden canviar els seus representants 
quan ho desitgin. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, amb relació a les quatre societats municipals, agraeix la tasca dels 
consellers cessants, i també als entrants el seu compromís i acceptació. 
 
 
VIII. ACOMIADAMENT EMPLEAT PÚBLIC 
 
En aquest moment, es dóna compte al ple d’un decret de l’alcaldia de 25 de maig de 2007, pel 
qual s’imposà a un treballador municipal (conserge especialista de biblioteca) la sanció 
d’acomiadament disciplinari per desobediència i indisciplina en el treball. 
 
La regidora de Recursos Humans, Lourdes Sánchez, manifesta que en base als informes sobre 
incompliments laborals es va obrir un expedient, aplicant-se la sanció adient. Ni l’interessat ni el 
Comitè d’Empresa varen presentar recursos ni al·legacions. 
 
 
IX. COMPTE GENERAL DELS PRESSUPOSTOS 
 
El text del dictamen és el següent: 
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Aprovar, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General dels 
Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2006, integrat pel d ela pròpia Entitat, 
Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom 
Municipal Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Serveis Municipals de 
Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca SA i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SLU, el qual ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes tota vegada que exposat al 
públic, prèvia inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 102 de data 28 
d’abril d’enguany, no s’ha formulat reclamació ni objecció de cap mena. 

El contingut del Compte General queda estructurat per: 
• Comptes de l'Entitat i Organismes Autònoms 
 . El Balanç 
 . El Compte del resultat econòmico-patrimonial 
 . L’Estat de liquidació del Pressupost 
 . La Memòria 
• Comptes de les Societats Mercantils: 
 . El Balanç de Situació 
 . El Compte de Pèrdues i Guanys 
 . La Memòria 

. L’Informe de Gestió 

. L’Auditoria 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet comenta que es tracta d’aprovar el compte general dels 
pressupostos de tota la corporació, corresponents a 2006, el qual inclou la informació financera i 
pressupostària de l’entitat, els organismes i les empreses. El procés va començar amb la 
liquidació dels pressupostos en el mes de febrer, i amb l’aprovació dels comptes anuals de les 
societats municipals. 
 
 
X. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
               Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 7 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant baixes de partides que ofereixen sobrant i majors 
ingressos, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, 
referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
1.12101.16104 Indemnització per jubilació anticipada ...........  34.200,00 
2.45101.16400 Complement familiar.- personal cultura..........  2.518,00 
4.46002.22611 Activitats Festes dels barris..............................  3.000,00 
5.43209.22706 Estudi Pla de mobilitat urbana .......................  40.000,00 
5.43202.22711 Seguretat i salut projectes obres via pública...  3.000,00 
6.32223.46200 A Ajuntaments.- Pacte Territorial....................  19.047,38 
3.32228.46200 Programa VINTUR.- Transf. entitats locals ...  181.338,88 
6.32223.46300 Mancomunitat Alt Pdès.-Garraf.- Pacte  
 territorial ...........................................................  109.217,05 
3.32228.48900 Programa VINTUR.- Altres transferències .....  35.791,56  
4.45110.48900 Subvenció XX aniversari Centre Cultural 
 Espirall ..............................................................  6.000,00 
6.32223.48900 Altres transferències.- Pacte Territorial ..........  257.180,86 
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2.31302.61100 Arranjament cablejat connexió nou edifici 
 serveis socials....................................................  5.725,00  
3.43101.78000 Transfer. capital.- instal.lació ascensors.........  200.000,00  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........  897.018,73   
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.12106.13000 Personal laboral.- recursos humans................    567,00   
 Ròssec ................................................................  567,00 897.018,73 
2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’infants....................  20.343,00 
2.42202.13000 Personal laboral.- Educació ............................  15.000,00 
5.22201.13000 Personal laboral.- policia local .......................  283,00 
1.12102.13100 Suplències..........................................................  99.000,00 
2.31302.13100 Personal eventual serveis socials-immigració  15.060,00 
6.32207.13100 Altres accions ocupacionals.- sous ..................  10.374,00 
5.22201.15100 Treballs extraordinaris policia local ...............  50.000,00 
6.32207.16000 Altres accions ocupacionals.- seg. soc.............  3.459,73 
5.43202.20200 Lloguer magatzem unitat de serveis.................  5.220,00 
5.43204.21200 Manteniment edificis municipals......................  30.000,00 
1.12101.22401 Indemnitzacions franquícies i altres ................  50.000,00 
4.46301.22602 Publicitat mitjans de comunicació ...................  15.000,00 
3.32225.22608 Funcionament Àgora ........................................  41.772,36 
4.45102.22608 Arxiu fotogràfic.- funcionament .......................  4.000,00 
4.46302.22608 Sessions informatives........................................  6.000,00 
6.32223.22608 Foment ocupació.- Pacte territorial.................  24.020,80 
4.46305.22614 Campanyes de sensibilització ciutadana .........  6.000,00 
4.52103.22701 Contracte producció programació...................  15.000,00 
4.46309.22701 Agents cívics i servei mediació i convi- 
 vència.................................................................  10.645,00  
5.43209.22710 Contractes amb professionals.- via pública 
 mobilitat i transport ..........................................  19.000,00 
5.22205.22712 Manteniment i revisió alarmes edificis mpls ... 5.000,00 
5.43103.22712 Manteniment ascensors edificis mpals.............  10.000,00  
5.44201.22712 Manteniment de contenidors ............................     2.122,34         
 Ròssec ................................................................  457.867,23 897.018,73 
2.45104.41000 Tranfs. corrrent Patronat Cal Bolet.................  3.447,00  
5.51400.44400 Transferència corrent a SOVIPAR, S.L. ..........  14.790,00  
2.45101.48900 Entitats culturals i juvenils: subvencions.........  6.000,00 
2.45103.48900 Museus i institucions similars ..........................  4.800,00 
3.43201.48900 Conservació sector Domenys II .......................  9.140,00  
4.11101.48900 Aportació grups municipals .............................  10.400,00 
4.71101.48901 Acadèmia Tastavins.- Festival Vi-jazz .............  18.000,00 
3.45201.60100 Actuacions camp futbol Espirall ......................  185.000,00 
3.43202.60101 Remodelació Rambla Nostra Senyora .............  340.000,00 
3.43201.61101 Adequació urbanitzacions ................................  78.000,00 
5.43202.61109 Arranjament rotondes via pública....................  30.000,00 
2.42201.62200 Obres ampliació llar d’infants Sol, Solet.........  13.000,00 
3.45109.62200 Adequació local Creu Roja c/Eugeni d’Ors ....  150.000,00 
3.43204.63201 Obres millores dependències municipals ........  60.000,00  
6.62101.63201 Rehabilitació mercat de la carn .......................  202.892,02 
2.45201.71000 Trans. capital Patronat mpal. d’esports ..........    13.300,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   1.596.636,25 
  
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM. CRÈDITS  2.493.654,98 
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F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
5.22201.12000 Retrib. bàsiques.- Policia Local .......................  25.000,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local.......................  25.000,00 
4.46309.13100 Personal event.- Pla per la convivència ..........  4.645,00 
5.43202.22712 Manteniment d’espais i mobiliari públic .........     2.122,34 56.767,34 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......   56.767,34
  
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
321.06 Taxa ocupació via pública amb tanques..........  206.000,00 
360.01 Contrib. Especials.- conces. mercat de la   

carn ....................................................................  70.352,92 
391.01 Altres multes ......................................................  98.092,04  
451.01 Incavi.- conveni mostra de vins........................  18.000,00 
455.03 Generalitat.- Atenció primària.........................  15.060,00 
455.26 Generalitat.- Pacte territorial ..........................  316.039,47 
455.39 Generalitat: Pla de mobilitat urbana...............  40.000,00 
462.17 Diputació de Barcelona.- Pacte territorial......  149.032,71 
462.24 Diputació de Barcelona.- Subv. XX aniv. 

centre cultural Espirall .....................................  3.000,00 
462.34 Diputació.- subvencions projectes Museu .......  4.800,00 
480.08 De particulars.- subvencions entitats Espirall.  9.000,00 
490.03 FSE.- Programa VINTUR ................................  156.461,85 
520.00 Interessos de bancs i caixes estalvi ..................  190.000,00 
600.04 Alienació de terreny zona Av. Tarragona........     1.100.000,00 
755.01 Generalitat.-Subv. obres mercat de la carn.....    61.048,65 2.436.887,64 
 TOTAL MAJORS INGR.I BAIXESTRANSF. .  2.493.654,98  
 
 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. 
 
Sotmès a votació aquest dictamen, ha obtingut 9 vots a favor (grups Socialista i del PP), 9 en 
contra (grups de CiU i de la CUP) i 2 abstencions (grups d’ERC i d’ICV-EUiA). S’ha repetit la 
votació amb el mateix resultat, i ha quedat finalment aprovat en haver exercit l’alcalde el seu 
vot de qualitat a favor del dictamen. 
 
Explica la proposta de modificació la regidora d’Hisenda Maria Batet, malgrat que recorda que 
ja va ser detallada en el si de la Comissió Informativa. Un gruix del 50% són subvencions 
finalistes que s’incorporen (Pacte Territorial, Vintur, etc.). Es preveuen partides importants com 
les subvencions per ascensors (ja esgotada), ampliació de la llar d’infants Sol Solet, consergeria 
del nou centre educatiu Dolors Piera, adaptació del local de la Creu Roja per encabir-hi els 
serveis de català i entitats de salut, reurbanització de la rambla de Nostra Senyora (canvis fets i 
necessaris sobre les previsions inicials), etc. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena del grup de CiU: 
 
“Atesa la heterogeneitat d’aquest punt en el que s’inclou l’aprovació de suplements a partídes i 
conceptes diferents. 
 
Atès que el mateix ROM en el seu article 22.2 estableix per aquests casos la possibilitat de que 
es pugui sotmetre a votació separada quan ho hagi instat algun dels portaveus. 
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Atès que entenem que s’hauria de fer votació separada de les partides 4.46301.22602 Publicitat 
mitjans de comunicació, la 4.52103.22701 Contracte Producció Programació i 3.43202.60101 
Remodelació Rbla. de Nostra Senyora. 
 
Aquest grup demana que el Ple de l’Ajuntament acordi fer votació separada de les partídes 
esmentades”. 
 
Pere Regull (CiU) defensa l’esmena, i adverteix que si no es fa una votació separada CiU votarà 
contra el dictamen. Hi ha partides que mereixen l’aprovació de CiU, però altres (partida de 
publicitat ja esgotada a hores d’ara i desviació important en el cost de les obres de la rambla) no. 
 
La regidora d’Hisenda i ponent, Maria Batet, afirma que les partides de publicitat no tenen 
relació amb la publicitat institucional, sinó amb els anuncis que l’Ajuntament ha de publicar 
obligatòriament per al seu funcionament (convocatòries, informacions públiques, etc.). Quant a 
la rambla, durant les obres s’han detectat necessitats noves que han suposat un cost superior 
(deficiències detectades en serveis a l’obrir rases, canvis d’arbrat, semàfor no previst 
inicialment, més contenidors per a residus, etc.); per tant, tot fa preveure que en el moment de la 
recepció de l’obra s’haurà de fer front a un cost superior que ara es cobreix pressupostàriament. 
 
Pere Regull demana que es voti l’esmena. El secretari Francesc Giralt manifesta que l’article 
22.2 del ROM aposta per la votació unitària, i que la separada es pot demanar, però l’ha de 
decidir l’alcalde. Per tant, legalment no estem en presència d’una esmena, sinó d’un prec que 
l’alcalde pot acceptar o no. Per altra banda, l’Interventor general Antoni Peiret intervé per 
destacar que en matèria pressupostària no és possible votar separadament les diferents partides, 
perquè els ingressos i les despeses es troben vinculats entre si. 
 
Finalment, per tant, no es vota l’esmena, i es passa a la discussió del dictamen. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca la importància quantitativa de la modificació (2,5 
milions d’euros). La concreció dels ingressos és correcte, però el seu grup hauria necessitat més 
temps per estudiar a fons la procedència de les despeses proposades. S’abstindrà per manca del 
temps necessari, i demana que per al pressupost de 2008 la documentació es trameti amb més 
antelació perquè es pugui estudiar. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a les manifestacions de Bernat Villarroya. També afirma que hi 
ha alguns dubtes sobre les despeses. Així, el sobrecost de la rambla de Nostra Senyora és 
sorprenent i hauria de fer reflexionar. Troba encertada la subvenció al Centro Rociero de 
l’Espirall, però hi ha entitats que necessiten recursos i no en reben tants, per la qual cosa 
s’hauria de ser molt clar i transparent en matèria de subvencions a les entitats. També creu que 
els regidors haurien de tenir accés a la intranet per tal de poder disposar de la informació 
econòmica necessària. El seu grup s’abstindrà. 
 
Josep Ramon (PP) afirma també que hagués estat necessari disposar de tota la informació amb 
més temps. Moltes partides són positives (instal·lació d’ascensors, llar Sol Solet, camp de futbol 
de l’Espirall, mercat de la carn, local Creu Roja, etc.). Tanmateix, no s’explica el gran 
increment de cost de la rambla Nostra Senyora, per la qual cosa el PP condiciona el seu vot 
positiu al fet que el Govern es comprometi a lliurar als grups en junta de portaveus, abans de la 
recepció de les obres, informes detallats sobre la desviació i les deficiències que s’han hagut de 
corregir. La recepció s’ha de fer bé i en condicions. També condiciona el seu vot favorable al fet 
que el Govern es comprometi a destinar la partida de publicitat que ens ocupa a anuncis 
obligatoris, i no a publicitat institucional. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, sobre la Rambla, afirma que ara es preveu una partida, però que 
l’import s’haurà d’ajustar a les despeses justificades segons els informes, i adopta un compromís 
d’informació i de transparència. També es compromet a no destinar la partida de publicitat a la 
de caràcter institucional, sinó només a anuncis preceptius. 
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Otger Amatller (CUP) destaca que històricament ha mancat transparència en les modificacions 
de pressupost, i s’ha donat massa poc temps per estudiar-les, per la qual cosa la CUP votarà 
contra el dictamen en aquesta ocasió, i no s’abstindrà. A més, hi ha partides molt discutibles: 
publicitat institucional en augment, ignorància sobre els criteris per a subvencionar les entitats, 
sobrecost de la rambla que fa pensar que no obeeix només a noves necessitats, sinó a les 
despeses extraordinàries derivades de l’esforç per acabar les obres abans de les eleccions, etc. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que la modificació és de 2,5 milions, i que si prescindim de les 
subvencions parlem d’uns 1,7 milions. Enguany ja s’han aprovat importants modificacions que 
han esgotat el superàvit, i es detecta que els ingressos superen les previsions. L’expedient conté 
propostes positives (ascensors, Creu Roja, llar d’infants, etc.), però n’hi ha de negatives, i per 
això el seu grup ha demanat el vot separat. En publicitat s’ha esgotat ja la partida en anuncis 
d’exposicions a tot color; en hores extres de la Policia Local ja s’havia fet una modificació fa 
poc, i la dotació per a hores extres és excessiva i surt molt cara, essent preferible anar a 
nomenaments interins de policies. 
 
Quant a la rambla de Nostra Senyora, Aureli Ruiz diu que una desviació de 340.000 euros 
esdevé exagerada i inexplicable, ja que representa més del 20% de la previsió inicial. Certes 
modificacions són certes i necessàries (arbrat, més contenidors, etc.). Però fa la sensació que 
s’intenten amagar els sobrecostos d’acabar l’obra a corre cuita , i en qualsevol cas cal revisar i 
esclarir tots els dubtes. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet, pel que fa al temps disponible per estudiar la proposta, 
admet que ha estat curt tenint en compte que era la primera modificació del mandat. Tot i això, 
espera que en els expedients futurs es puguin discutir els assumptes més àmpliament i amb més 
temps. Quant a les subvencions (Centro Rociero, Vijazz) afirma que no tota la despesa és 
municipal, ja que una part de la quantitat ve de subvencions d’altres administracions que es 
canalitzen a través de l’Ajuntament. Reitera el compromís d’informar sobre les obres de la 
rambla, amb detall, abans de la seva recepció i de l’aprovació de la despesa. Batet lamenta el vot 
contrari de la CUP, perquè implica a oposar-se a unes determinades despeses i inversions que 
són necessàries. 
 
 
XI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports 
d'enguany, mitjançant majors ingressos procedents de subvencions i de l’Ajuntament, de 
conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.22611 Programació activitats esportives....................  22.921,00 
2.45201.48900 Subvencions entitats esportives ........................  2.100,00 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips.........................      52.128,00 77.149,00  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   77.149,00 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
462.23 Diputació- Subv. activitats esportives ...........  25.021,00 
700.01                 Transferència capital Ajuntament Vilafranca .. 13.300,00  
751.01 Institut Català d’Energia- Generalitat.- 
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Subv. enllumenat pista atletisme..............       34.238,00     
761.01 Diputació.- Tranf. capital adquissició 
 material esportiu ...........................................        4.590,00 77.149,00
  ......................................................................  
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS ....................   77.149,00 
 
  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. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al dictamen. S’han fet millores en esports, però 
encara n’hi ha de pendents (circuit de footing i altres) que s’haurien de portar a terme. 
 
Josep Colomé (regidor d’Esports) manifesta que en els propers dies es trametran als grups 
propostes d’inversions per tal de millorar les instal·lacions esportives. 
 
 
XII. CESSIÓ TERRENYS A GENERALITAT PER A CRAE 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2007, va aprovar 
Modificar l’acord del ple municipal de 21 de febrer de 2006, en el sentit següent: 

 
a) Determinar que la cessió gratuïta del domini del bé immoble a què fa referència 

l’acord té lloc a favor de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
 b) Ratificar que la construcció del Centre Residencial d’Acció Educativa podrà ser 

portada a terme per l’entitat cessionària (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials –
ICASS-)  o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 

c) El terreny cedit és apte per al seu destí com a Centre Residencial d’Acció Educativa, 
i comptarà amb abastament i i evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica 
amb la potència suficient per executar l’obra i el posterior correcte funcionament del 
Centre, i el vial de davant del solar té pavimentada la calçada i encintades les voreres. 
L’Ajuntament es farà càrrec de qualsevol mesura necessària per garantir l’adequació del 
solar a les finalitats previstes. 

d) Els impostos i les taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del Centre 
Residencial d’Acció Educativa gaudiran de les bonificacions i exempcions previstes en el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i en les Ordenances fiscals municipals. 

e) El dret de reversió a favor de l’Ajuntament de Vilafranca, en els termes de l’article 
50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, tindrà lloc tant si la finca cedida no es destina a 
la finalitat prevista en el termini màxim de cinc anys, com si deixa de destinar-s’hi dins dels 
trenta anys següents. 

2. Constatar que la condició d’eficàcia que contenia el punt sisè de l’acord de 21 de 
febrer de 2006 ja s’ha acomplert, atès que d’acord amb el planejament urbanístic actualment 
vigent els terrenys objecte de cessió tenen una qualificació urbanística d’equipament 
compatible plenament amb l’ús social. 

Atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’ha demanat deixar sense efecte 
algunes de les modificacions aprovades, s’ 
 

ACORDA: 
1. Deixar sense efecte els punts que seguidament es detallen de l’acord del ple 

municipal de 20 de febrer de 2007. 
  a) Determinar que la cessió gratuïta del domini del bé immoble a què fa referència 
l’acord té lloc a favor de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
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  b) Ratificar que la construcció del Centre Residencial d’Acció Educativa podrà ser 
portada a terme per l’entitat cessionària (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials –
ICASS-)  o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 

2. Notificar aquest acord a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
(Departament d’Economia i Finances), i al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora Teresa Terrades comenta que a instàncies de la Generalitat es tracta de retornar a 
l’acord inicial de cedir els terrenys a la Generalitat, i no a un organisme dependent com 
l’ICASS. Es disposarà així d’un nou equipament que s’ubicarà a la zona de Sant Julià. 
 
 
XIII. MODIFICACIÓ ESTATUTS PATRONAT D’ESPORTS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca té creats quatre organismes autònoms de caràcter 
administratiu, amb les denominacions de “Patronat Municipal d’Esports”, “Patronat 
Municipal de Comerç i Turisme”, “Patronat del Teatre Cal Bolet” i “Organisme Autònom 
Torras i Bages”. 

Atès que es considera convenient fer una modificació puntuals dels estatuts reguladors 
de l’organisme autònom Patronat Municipal d’Esports, amb la finalitat d’assegurar la seva 
pluralitat mitjançant la representació en el seu si de persones proposades pels diferents grups 
municipals, tot garantint la continuïtat de la presencia en el consell rector de les persones 
proposades per les entitats esportives. 
 

Per això, s’ ACORDA: 
1r. Aprovar les següents modificacions en els estatuts de l’organisme autònom de 

caràcter administratiu, dependent d’aquest Ajuntament, denominat Patronat Municipal 
d’Esports: 

a) Es modifica l’article 7, lletra c), dels estatuts, substituint l’expressió “Els vocals, en 
un nombre total de nou”, per “Els vocals, en un nombre total de deu”. 

b) Es modifica l’article 8.2 dels estatuts, el qual tindrà la redacció següent: 
“2. Els deu vocals són nomenats pel Ple de l’Ajuntament. Cinc d’ells representen 
directament al Ple, sense que sigui necessari que tinguin la condició de regidors/res, i 
procurant-se en la mesura del possible que els nomenaments expressin la pluralitat 
política del consistori municipal. Els altres cinc vocals els nomena el Ple entre persones 
vinculades al món de l’esport i/o a les seves entitats, a proposta del Consell Municipal 
d’Esports com a fòrum que aplega les entitats esportives de Vilafranca”.  
2n. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de trenta dies hàbils. 

Les modificacions s’entendran aprovades definitivament sense necessitat d’un nou acord 
exprés, en el cas que no es produeixen al·legacions o reclamacions. 

3r. Una vegada aprobada definitivament aquesta modificació d’estatuts, i de 
conformitat amb l’acord plenari de 5 de juliol de 2007, s’entendrà nomenat de ple dret membre 
del consell rector, a proposta del grup municipal d’ICV-EUiA, Andreu Retamal i Sánchez. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El Govern municipal explica que, tal com es va acordar en el ple anterior, calia modificar els 
estatuts per a permetre la incorporació en el consell rector de representants de tots els grups, i 
també lògicament d’ICV-EUiA. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que potser seria millor explicitar que hi haurà tants 
representants municipals com grups. Contesta Marcel Esteve que l’important és garantir la 
presència de tots els grups, i actualment la conjuntura és la que és. 
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Josep Quelart (ERC) demana un redactat flexible que adapti la representació al nombre de 
grups. Aquest criteri serviria també per a la resta d’estatuts de Patronats. L’alcalde Marcel 
Esteve contesta que ara garantim la representació dels grups, i que en tot cas podem parlar més 
endavant dels canvis que calguin; en qualsevol cas, el ple sempre podrà prendre la decisió que 
consideri més adient. 
 
Josep Ramon (PP) es pronuncia també per un redactat que garanteixi la presència en els consells 
de representats de tots els grups municipals. 
 
Després de diferents intervencions dels grups amb propostes estatutàries diferents, finalment 
s’acorda aprovar el dictamen tal com està plantejat, i en tot cas discutir plegats en el futur quina 
és la millor forma de redacció dels estatuts. 
 
 
XIV. MOCIÓ ISO 9001 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup municipal d’ICV-EUiA, i encapçalada també 
finalment pel grup Socialista: 
 

Cada vegada hi ha demanda de més eficàcia i eficiència en els serveis. La ciutadania 
demana més serveis i de més qualitat i des de l’Ajuntament hem de treballar per tal de poder-hi 
donar resposta. Cal promoure eines per millorar la gestió municipal.  

A nivell internacional destaca la implantació de l’ISO 9001 com a instrument per a la 
millora organitzativa de les entitats de serveis. La norma ISO 9001 és una bona manera de 
millorar el resultat final de l'organització, sense que siguin necessaris costos elevats. ISO 9001 
proposa uns principis per millorar la qualitat final dels serveis que s’estan donant, mitjançant 
senzilles millores en l'organització de l'administració d’una forma transversal entre tots els 
departaments. 

Fa anys que l'Associació Catalana de Municipis va signar un conveni de col·laboració 
amb AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació) per coordinar esforços 
encaminats a l'obtenció, per part dels ajuntaments, de la norma ISO 9001. Aquesta entitat està 
reconeguda com a Organisme de Normalització i acreditada per ENAC (entitat vinculada a 
l’administració que tutela l’adaptació a les normes internacionals d’acreditació), entre d'altres 
activitats, com a organisme de Certificació de Sistemes de Qualitat ISO 9001. 
 Encara que algun departament del nostre Ajuntament com és el cas del Centre de 
Formació Ocupacional Francesc Layret, ja disposa de la certificació ISO 9001, creiem 
important que aquesta certificació s’implanti als diferents departaments que funcionen a 
l’Ajuntament de Vilafranca.  

La implantació de la norma ISO 9001 permet alhora atendre millor els ciutadans i 
també adaptar l’Ajuntament als canvis constants que experimenta la nostra societat. D’aquí ve 
la importància en el sistema de gestió, pel compromís que ha d’adquirir tot el personal en 
l’anàlisi i l’adaptació a futurs canvis i dels nous requeriments i expectatives dels ciutadans. Per 
això ens calen processos flexibles, àgils i amb capacitat de millora constant. 

Atès que l'obtenció d'aquest certificat suposaria un element de millora i certificació de  
la bona gestió de l'organització de l'Ajuntament, 

Atès que la nostra prioritat és donar la màxima qualitat en cadascun dels serveis que 
oferim als ciutadans del nostre municipi, 

Atès que del procés de participació ciutadana que la nostra formació va consultar a tots 
els vilafranquins i vilafranquines, ara fa uns mesos, aquesta opció de implantació de normes de 
qualitat ISO 9001 al nostre Ajuntament va ser votada per més del 90 % d’enquestes que sens 
varen retornar, 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
1.- Que s’emprengui el procés d’implantació de la norma ISO 9001 a tots els 

departaments del nostre Ajuntament. 
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2.- Fixar com a punts de partida en el procés d’implantació els següents:a millora de la 
comunicació amb els ciutadans i les ciutadanes. 

a) La millora de la prestació dels serveis, analitzant els processos i mesurant-los. 
b) La sensibilització del personal vers la millora del processos. 
c) L’assoliment d’un grau de satisfacció que cobreixi les expectatives i les necessitats 

de la ciutadania. 
d) La gestió  eficaç de les incidències i suggeriments per promoure  la prevenció i la 

millora continua. 
e) L’estructuració i canalització de la comunicació interna i externa tot integrant les 

noves tecnologies per la desburocratització dels serveis. 
f) La dinamització de la implicació de l’equip humà en una societat de canvi. 
g) La implantació de noves eines de planificació estratègica i seguiment d’objectius. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista, de la CUP, del PP, d’ERC i 
d’ICV-EUiA) i 7 abstencions (grup de CiU). 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que aquesta proposta va ser una de les més valorades 
en les enquestes fetes per la seva formació política arran de la darrera campanya electoral. La 
ISO permet fer anàlisis, detectar disfuncions, fer propostes i avaluar els resultats de la seva 
implementació. Recorda que sovint les queixes ciutadanes tenen el seu origen en les 
disfuncions. Cal tenir present que el Centre Francesc Layret i l’empresa municipal d’Aigües ja 
han obtingut aquesta ISO. 
 
Josep Quelart (ERC) no troba incorrecta la moció. De tota manera, cal saber els costos 
d’implantació i de manteniment, i pregunta perquè ICV-EUiA no proposa la ISO 14000 
orientada a l’ús racional dels recursos municipals des de la perspectiva del medi ambient. La 
majoria de queixes ciutadanes provenen de problemes socials, i això la ISO no ho resoldrà. Per 
als Serveis Socials cal sobretot sensibilitat i més recursos humans. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) admet que no s’ha avaluat el cost (no es pot saber sense un 
estudi previ), però el que es proposa es que s’emprengui el procés. Altres administracions ho fan 
amb resultats prou bons. Moltes queixes tenen a veure amb la gestió, i el seu grup demanarà una 
auditoria mediambiental en el marc de la discussió del pressupost de 2008. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. La millora organitzativa és positiva, i la ISO 
hi pot ajudar, reduint tràmits i generant estalvis. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que la implantació de la ISO i l’auditoria anual tenen un cost. És 
positiu, però el problema pot ser el compliment. Preocupa que ens quedem en una declaració 
d’intencions, i aquestes auditories sovint no reflecteixen prou bé la situació real de les 
organitzacions. Caldria també establir dates de compliment. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que la moció té un esperit obert. Cal engegar el procés, 
parlar-ne entre tots i veure com ho fem i com ho paguem. 
 
Aureli Ruiz (CiU) considera que és agosarat plantejar-se obtenir la ISO respecte tots els 
Departaments i Serveis, sense conèixer-ne el cost. La ISO garanteix que els processos es fan de 
forma constant d’una certa manera, però no que es facin correctament. La seva utilitat en 
organitzacions de serveis és dubtosa, i comporta més feina, més documents, més despesa de 
paper, necessitat de personal de control, etc. Creu que s’hauria de deixar la moció sobre la taula 
i estudiar-la amb més profunditat. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) dóna suport a la moció i demana d’encapçalar-la. Afirma que 
el seu grup creu en la millora de la qualitat. El Centre F. Layret i Aigües ja tenen la certificació, 
i es vol treballar gradualment per tal que els altres serveis també hi accedeixin. Destaca que 
s’està treballant també en la carta de serveis. Possiblement sigui adient començar el procés per 
l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana. 
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Aureli Ruiz (CiU) demana que el Govern s’ho plantegi bé i que s’ho rumiï. CiU s’abstindrà, i 
insisteix en la seva demanda d’un estudi previ. 
 
 
XV. MOCIÓ TRAMESES ELECTRÒNIQUES DE DOCUMENTS MUNICIPALS 
 
Es dóna lectura a la moció d’ICV-EUiA, i encapçalada també finalment per ERC, següent: 
 

Els grups municipals són la representació institucional a nivell municipal d’unes 
entitats, els partits i les organitzacions polítiques, formades per homes i dones que volen 
participar en la presa de decisions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

Entitats que sotmeten prèviament, en el processos electorals, les seves propostes a la 
ciutadania. Són per tant un dels espais importants de participació ciutadana de les persones amb 
voluntat de decidir sobre la cosa pública. 

Per tal que els grups municipals puguem dur a terme la nostra tasca de la forma més 
amplia possible és important disposar de la informació amb la màxima celeritat. En l’època de 
les tecnologies de la informació i la comunicació no té massa sentit que moltes trameses de 
documentació es facin, encara avui, exclusivament en format paper; més si hi afegim que la 
dinàmica administrativa fa que aquestes trameses es realitzin generalment molt pocs dies abans 
de les reunions on s’ha de tractar la informació que contenen.  

Aquests fets comporten dificultats perquè els representants dels grups municipals 
puguin debatre amb celeritat els documents en el si de les seves organitzacions i forcen a 
realitzar nombroses fotocòpies que suposen una despesa en paper que, en molts casos, es podria 
evitar. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès remet ja una part de la informació per correu 
electrònic als regidors i les regidores i als grups municipals. Tanmateix, per exemple, encara no 
es trameten per via electrònica tots els ordres de dia de les comissions informatives ni alguns 
informes. 

Tret d’alguna excepció puntual, la informació que es tramet als regidors i les regidores 
és de caràcter públic, per la qual cosa no sorgeixen conflictes amb la legislació de protecció de 
dades. Alhora el cost econòmic de les mesures que es proposen és extremadament reduït. 

 
Per tot això, i d’acord amb l’article 59.3 del Reglament orgànic municipal el grup 

d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 

Primer.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sense perjudici de les 
corresponents notificacions en paper, farà tramesa també per la via del correu 
electrònic de tota la informació pública que es pugui enviar per aquest mitjà, a aquells 
regidors i regidores que així ho sol·licitin, excepte quan es tracti d’expedients 
restringits d’acord amb la legislació de protecció de dades, o quan el volum de 
document en dificulti la tramesa per aquest mitjà. 

Segon.-  La tramesa per via electrònica es farà en el mateix moment en que 
s’envia la convocatòria en paper, i en tot cas, amb antelació a la realització de la 
reunió on s’hagi de tractar la informació.  

 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) defensa la moció, i afirma que la tramesa per correu electrònic és 
senzilla i facilita la feina. 
 
Es presenta la següent esmena del grup de la CUP: 
 
Per tal de complementar aquesta moció, e grup municipal de la CUP proposa al ple afegir els 
següents punts: 

- Que es publiqui al web de l’ajuntament tots els dictàmens i mocions que es presentin al 
ple municipal. 

- Que aquesta publicació sigui efectiva pel ple del mes de setembre. 
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Xavier Navarro (CUP) defensa que si es fa la tramesa per mail també es pot penjar la 
documentació al web municipal. Tots els grups accepten l’esmena. 
 
Josep Quelart (ERC) dóna suport a la moció, perquè cal fomentar la participació tant portes 
endins com enfora. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció. 
 
M. Josep Tuyà (CiU) es congratula per la moció, ja que afavoreix el medi ambient. De tota 
manera, s’haurà de fer la tramesa també en paper, per tal de no vulnerar l’article 11 del ROM. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) recolza la moció, i recorda que ja actualment es fan trameses 
per via electrònica. 
 
Tant l’esmena, com la moció esmenada, s’aproven per unanimitat. El text final aprovat és el 
següent: 
 

Els grups municipals són la representació institucional a nivell municipal d’unes 
entitats, els partits i les organitzacions polítiques, formades per homes i dones que volen 
participar en la presa de decisions de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

Entitats que sotmeten prèviament, en el processos electorals, les seves propostes a la 
ciutadania. Són per tant un dels espais importants de participació ciutadana de les persones 
amb voluntat de decidir sobre la cosa pública. 

Per tal que els grups municipals puguem dur a terme la nostra tasca de la forma més 
amplia possible és important disposar de la informació amb la màxima celeritat. En l’època de 
les tecnologies de la informació i la comunicació no té massa sentit que moltes trameses de 
documentació es facin, encara avui, exclusivament en format paper; més si hi afegim que la 
dinàmica administrativa fa que aquestes trameses es realitzin generalment molt pocs dies abans 
de les reunions on s’ha de tractar la informació que contenen.  

Aquests fets comporten dificultats perquè els representants dels grups municipals 
puguin debatre amb celeritat els documents en el si de les seves organitzacions i forcen a 
realitzar nombroses fotocòpies que suposen una despesa en paper que, en molts casos, es 
podria evitar. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès remet ja una part de la informació per correu 
electrònic als regidors i les regidores i als grups municipals. Tanmateix, per exemple, encara 
no es trameten per via electrònica tots els ordres de dia de les comissions informatives ni 
alguns informes. 

Tret d’alguna excepció puntual, la informació que es tramet als regidors i les regidores 
és de caràcter públic, per la qual cosa no sorgeixen conflictes amb la legislació de protecció de 
dades. Alhora el cost econòmic de les mesures que es proposen és extremadament reduït. 

 
Per tot això, S’ACORDA: 
Primer.-  L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sense perjudici de les 

corresponents notificacions en paper, farà tramesa també per la via del correu electrònic de 
tota la informació pública que es pugui enviar per aquest mitjà, a aquells regidors i regidores 
que així ho sol·licitin, excepte quan es tracti d’expedients restringits d’acord amb la legislació 
de protecció de dades, o quan el volum de document en dificulti la tramesa per aquest mitjà. 

Segon.-  La tramesa per via electrònica es farà en el mateix moment en que 
s’envia la convocatòria en paper, i en tot cas, amb antelació a la realització de la reunió on 
s’hagi de tractar la informació.  

Tercer. Que es publiqui al web de l’ajuntament tots els dictàmens i mocions que es 
presentin al ple municipal. 

Quart.- Que aquesta publicació sigui efectiva pel ple del mes de setembre. 
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XVI. MOCIÓ SOBRE INFRAESTRUCTURES 
 
Es presenta la següent moció del grup Socialista, encapçalada també finalment per ERC: 
 

Atès els dèficits d’infraestructures relatives a la mobilitat que pateix la nostra comarca 
des de fa molts anys. 

Atès que s’ha aprovat el traspàs del servei de Rodalies a la Generalitat en el marc del 
desplegament de l’Estatut i que s’està discutint la dotació pressupostària necessària. 

Atès que els usuaris dels trens de Rodalies han patit i estan patint molt sovint les 
conseqüències d’aquests dèficits en el servei. 

Atès que el Ple municipal en sessió de 17 d’octubre de 2006 va aprovar una moció 
demanant la gratuïtat del peatge de Martorell de l’Autopista AP-7 per als penedesencs. 

Atès que aquest mes de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat 
inicialment el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès on es concreten les infraestructures 
viàries i ferroviàries necessàries en el futur. 
 
Per tot això, s’acorda: 

1. Demanar al Govern Central que habiliti la partida econòmica necessària  per assumir 
de forma definitiva que el trànsit entre l’Alt Penedès i Barcelona per l’autopista no 
sigui de pagament pels residents a Vilafranca i comarca. 

2. Instar el Govern Central a formalitzar el traspàs immediat del servei de Rodalies a la 
Generalitat de Catalunya preveient la inversió necessària per resoldre tots els dèficits 
que arrossega aquest servei. 

3. Demanar al Ministeri de Foment atengui de manera immediata les necessitats 
següents: 

- L’augment de la freqüència i la capacitat dels trens. 
- Que la línia de trens C7, que connecta Martorell amb l’estació de Cerdanyola-

Universitat Autònoma sense passar per Barcelona, iniciï el seu recorregut a 
l’estació de Vilafranca. 

- La supressió de totes les barreres arquitectòniques i d’accessibilitat. 
- La construcció de l’estació de regionals del Penedès que faciliti el transport 

ràpid cap a les principals ciutats del país. 
4. Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya la finalització de les obres de la 

carretera C15 que enllaça les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès i el Garraf. 
5. Comunicar aquests acords al Ministeri de Foment, RENFE, ADIF, al Govern Central, 

al Govern de Catalunya, al Congrés de Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de 
Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor i 2 abstencions, corresponent aquestes darreres 
al grup de la CUP. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) diu que la moció ja és prou explícita. En l’anterior mandat es 
van aprovar mocions en matèria d’infraestructures, especialment ferroviàries. Ara que sembla 
que tira endavant el traspàs de Rodalies de RENFE a la Generalitat cal fer un recull i insistir-hi. 
A més, la moció incideix en la necessitat de la carretera C15 i en la gratuïtat dels peatges de 
l’autopista per als penedesencs. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa públic el seu suport a la moció i demana la unitat del 
consistori en aquesta matèria. El Diputat d’ICV Joan Herrera ha fet demandes en aquest sentit al 
Congrés, sense massa èxit. 
 
Josep Quelart (ERC) fa referència a la lluita d’ERC per aquests traspassos i millores, i recorda 
que la seva formació es va quedar sola en la reivindicació de traspassos de ports, carreteres, etc. 
També caldria plantejar-se el traspàs de línies elèctriques. 
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Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. La majoria de qüestions s’havien plantejat en altres 
plens, i ara cal insistir-hi. La C-15 ha de tirar endavant, i s’ha d’aconseguir la gratuïtat dels 
peatges i altres millores. 
 
Xavier Navaro (CUP) manifesta que la moció és estranya i que sembla d’oposició i no de 
govern. La presenta el PSC, que és el partit que governa a Catalunya i a l’Estat espanyol. Les 
aprovacions anteriors pel ple no van servir per res, i ara és molt dubtós que tinguin alguna 
utilitat. La moció és incompleta (hi manquen referències als autobusos interurbans, als carrils 
bici, etc.), i es parla d’estació de trens regionals, però no de la seva ubicació. Caldria millorar-la. 
També en un moment posterior Xavier Navarro manifesta que sorprèn que l’equip de govern 
demani permís al ple per a parlar amb les autoritats de Barcelona i de Madrid sobre 
infraestructures. 
 
Pere Regull (CiU) destaca que ja fa anys que el ple ha aprovat aquestes reivindicacions, en 
molts casos a instàncies de CiU. CiU ja va votar a favor de la gratuïtat dels peatges, del traspàs 
de rodalies, etc., tant en el ple com en el Congrés dels Diputats, lloc on altres partits, com ICV, 
PSC i PP s’hi van oposar. També diu que difícilment el tren cap a Cerdanyola-Universitat podrà 
arrencar des de Vilafranca, amb l’estació tal com quedarà per manca de vies suficients. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) celebra el consens assolit, i recorda que molts cops s’ha anat a 
Barcelona i a Madrid per a plantejar aquestes reivindicacions, i caldrà fer-ho quan calgui d’ara 
endavant. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) manifesta que el seu partit al Congrés dels Diputats va apostar, 
en una conjuntura determinada, pel transport ferroviari, mentre que CiU es va centrar en la 
gratuïtat dels peatges d’autopista. És bo que a nivell de Vilafranca el PSC i el PP es desmarquin 
de la postura dels seus homònims a Madrid. 
 
L’alcalde Marcel Esteve intervé per dir que allò important és la unitat per intentar superar els 
nostres dèficits d’infraestructures. Ja s’han celebrat moltes reunions per exigir la millora 
d’aquestes infraestructures, i ell mateix ha parlat per exemple amb el conseller Nadal i amb el 
president Montilla, i ho continuarà fent. 
 
 
XVII. MOCIÓ MILLORA SERVEIS SOCIALS 
 
Es presenta la següent moció per part del grup municipal de la CUP: 
 

- Donat que tenim coneixement que els serveis socials de l’ajuntament triguen de 
mitjana 45 dies en concedir la primera visita als usuaris i usuàries que en requereixen dels seus 
serveis. 

- Donat que amb la nova organització de l’ajuntament hi ha aproximadament uns 
200.000 € d’estalvi anuals. 

- Donat que és insostenible el temps de resposta que s’està donant actualment al 
ciutadà/na. 
            - Donat que cal garantir la qualitat dels serveis que rebem els ciutadans i ciutadanes de la 
Vila. 
 

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1. Que com a pla de xoc provisional s’inverteixin aquests 200.000 € en els serveis socials 

de l’Ajuntament per tal de rebaixar el temps d’espera dels seus usuaris/es. 
2. Que es creï una enquesta de satisfacció pels usuaris i usuàries de serveis socials on 

puguin fer una valoració sobre la qualitat dels serveis que reben. 
3. Que aquestes enquestes siguin aprovades per la Comissió de Serveis Socials. Igualment, 

que el resultat de les enquestes de satisfacció siguin revisades per períodes anuals per la 
mateixa Comissió i que es publiquin als mitjans de comunicació de la Vila. 
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Xavier Navarro (CUP) destaca que moltes persones amb problemes socials han d’esperar 30 o 
45 dies per ser ateses per primera vegada des dels serveis socials municipals, la qual cosa no és 
acceptable. Cal modificar aquesta política, i dedicar-hi més personal. Els estalvis en matèria de 
sous dels regidors es poden destinar a aquesta millora, i també cal conèixer el grau de 
satisfacció de les persones usuàries respecte dels serveis rebuts. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) comparteix l’esperit de la moció, però pensa que no es poden 
portar a terme modificacions pressupostàries mitjançant la via de les mocions. Cal incorporar la 
dotació en el pressupost següent, ja que en un altre cas la moció serà una simple declaració 
d’intencions. L’estalvi produït no és real en termes pressupostaris. 
 
Josep Quelart (ERC) coincideix amb la postura del portaveu d’ICV-EUiA, ja que 
pressupostàriament l’estalvi no existeix. S’han de millorar els serveis socials i acabar amb els 
retards, fent una dotació econòmica de la quantitat que sigui necessària (superior o inferior a 
l’esmentada en la moció). S’ha de fer un càlcul i després realitzar les operacions pressupostàries 
necessàries. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, encara que admet el problema pressupostari. Cal que el 
govern elabori el pla de xoc, i que després promogui una modificació de pressupost. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que s’ha d’analitzar què s’aprova i com es farà. Hem de saber si 
tenim diners, si l’actuació és possible i quin és el grau de deficiència del servei. 
 
Teresa Terrades (grup Socialista) afirma que els serveis socials són prioritaris, que s’hi està 
treballant i que es continuarà fent. Enguany s’ha contractat més personal, i l’atenció a la gent 
gran es fa en el termini d’una setmana, i a les famílies en el de dues setmanes. S’està elaborant 
un projecte el finançament del qual s’integrarà en el pressupost de 2008. També caldrà preveure 
els recursos per a l’aplicació de la nova llei sobre les situacions de dependència. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que la quantitat no és important, si no es dóna també un servei bo i de 
qualitat. Ara els Serveis Socials disposaran d’un espai de treball més gran, i hi ha molts 
problemes socials que han de ser atesos. Accepta que la moció no faci referència a una quantitat 
concreta, i que el Govern estudiï el cost i desplegui el pla de xoc. 
 
L’Interventor Antoni Peiret intervé per dir que l’aprovació de la moció requeriria una prèvia 
modificació pressupostària. 
 
Pere Regull (CiU) demana que el pla de xoc que s’elabori se sotmeti al ple municipal. 
 
Finalment, i després de comprometre’s el govern municipal a millorar l’atenció social, per 
unanimitat s’aprova el següent text: 
 

- Donat que tenim coneixement que els serveis socials de l’ajuntament triguen de 
mitjana 45 dies en concedir la primera visita als usuaris i usuàries que en requereixen dels seus 
serveis. 

- Donat que és insostenible el temps de resposta que s’està donant actualment al 
ciutadà/na. 
            - Donat que cal garantir la qualitat dels serveis que rebem els ciutadans i ciutadanes de 
la Vila. 
 

Atès això, s’acorda: 
4. Que s’elabori un pla de xoc provisional per als serveis socials de l’ajuntament, per tal 

de rebaixar el temps d’espera dels seus usuaris/es. 
5. Que es creï una enquesta de satisfacció pels usuaris i usuàries de serveis socials on 

puguin fer una valoració sobre la qualitat dels serveis que reben. 
6. Que aquestes enquestes siguin aprovades per la Comissió de Serveis Socials. 

Igualment, que el resultat de les enquestes de satisfacció siguin revisades per períodes 
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anuals per la mateixa Comissió i que es publiquin als mitjans de comunicació de la 
Vila. 

 
 
XVIII. MOCIÓ MARXA DE TORXES 
 
Es presenta la següent moció per parts dels grups de CiU, CUP, ERC, i finalment també ICV-
EUiA: 
 

Atès que la Comissió Onze de Setembre del Penedès enguany celebra la 5a. edició de la 
Marxa de Torxes per al proper 10 de setembre, 

Atès que la Marxa de Torxes s’ha consolidat, doncs, com a acte reivindicatiu i festiu del 
Penedès a favor de la identitat de Catalunya i dels Països Catalans, 

Atès que, a Vilafranca, aquest és un dels actes relacionats amb la Diada Nacional de 
Catalunya amb un seguiment públic més massiu, si no és el que més, 

Atès que la Comissió Onze de Setembre del Penedès és una entitat sense ànim de lucre, 
degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes, 

Atès els drets que li atorga l’article 96 del Reglament Orgànic Municipal en el sentit de 
rebre els ajuts econòmics suficients i usar els mitjans públics municipals en relació amb els articles 
118-129 i 130-135 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny,  

Atès que, per a organitzar la Marxa, cal disposar de recursos econòmics suficients i, en 
aquest sentit, l’entitat va presentar sol·licitud de subvenció per fer activitats culturals o festives 
d’interès públic local en la 1a. convocatòria del 2007 (activitats programades entre l’1 d’abril i el 
30 de setembre del 2007), 

Atès que l’assignació econòmica que l’Ajuntament de Vilafranca ha previst enguany de 600 
€ és insuficient i inferior a la que va assignar l’any anterior en 800 €, però encara molt inferior al 
que aquesta entitat necessita per a organitzar la Marxa en la seva cinquena edició, 
 
Per tot això, S’ACORDA:  

PRIMER.- AMPLIAR l’assignació econòmica a l’entitat Comissió Onze de Setembre del 
Penedès amb 2.400 euros addicionals per contribuir a sufragar una part del pressupost següent:  

Publicitat (falques de ràdio i altres) 450 € 
Edició de tríptics i cartells 1.000 € 
Audiovisual 600 € 
Colles de grallers 400 € 
Concert de cloenda (músics, equips de llum i so) 4.000 € 
Subvenció a la compra de torxes 300 € 
TOTAL 6.850 € 

SEGON.- AUTORITZAR la despesa a càrrec de la partida pressupostària corresponent.  
TERCER.- REQUERIR a l’entitat Comissió Onze de Setembre del Penedès que justifiqui la 

destinació de la subvenció per tal de comprovar que el pagament correspon a la finalitat per la qual 
ha estat concedida. 

QUART.- NOTIFICAR a l’entitat Comissió Onze de Setembre del Penedès el contingut de 
l’acord plenari.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups de CiU, CUP, ERC i ICV-EUiA) i 9 
abstencions (grups Socialista i del PP). 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que enguany es compleix el 5è aniversari de la marxa de torxes, 
el qual ha esdevingut un acte molt important i popular en el marc de la celebració de l’11 de 
setembre. Aquest acte s’ha de potenciar, i dotar-lo econòmicament de forma més favorable, fins 
a cobrir el 50% del pressupost. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció, tenint en compte també que en aquest 
cas no es produirien problemes pressupostaris. També opina que la política de subvencions 
hauria de ser clara i pactada, perquè no és lògic que cada entitat intenti aconseguir més 
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subvencions parlant amb algun grup municipal. L’acte té lloc el mes de setembre i cal aprovar la 
moció, però en general hi hauria d’haver un criteri estable. 
 
Josep Quelart (ERC) s’adhereix a la intervenció de la CUP. La Marxa va començar de forma 
precària i el suport institucional ha crescut, però cal valorar l’esforç personal de molta gent. Es 
tracta d’un acte important, amb persones que l’organitzen a les quals s’ha de fer costat. 
 
Josep M. Figueras (CiU) destaca que es compleix el 5è aniversari, però allò important és que 
l’acte s’hagi consolidat. El suport especial no s’ha de produir només enguany, sinó cada any. 
Cal tenir present que la Marxa és un acte que podria liderar l’Ajuntament, i si l’organitzen 
persones voluntàries és positiu i s’ha de recolzar. 
 
Josep Ramon (PP) fa palesa la seva abstenció, perquè la Marxa està vinculada a un projecte 
polític independentista. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) valora la feina que està fent la comissió organitzadora, en el 
marc  d’una Diada tan especial com és l’11 de setembre, i per això l’Ajuntament concedeix una 
subvenció. De tota manera, no és lògic que el ple vagi concedint subvencions específiques per la 
via de les mocions, sinó que aquestes subvencions s’haurien de demanar i tramitar. 
 
 
XIX. MOCIÓ SOBRE LA VEGUERIA PENEDÈS 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups de CiU, CUP, PP, ERC i finalment també ICV-
EUiA: 
 

Atès que en l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 27 de març del 2007 
es va decidir crear una comissió d’experts i encarregar-li que redactés un informe per a la Llei 
electoral de Catalunya que ha de servir com a punt de partida del debat de la futura llei al 
Parlament de Catalunya, 

Atès que aquest informe, lliurat el mes de juny del 2007, preveu que l’elecció dels 
diputats al Parlament sigui a partir de set circumscripcions i no treballa sobre cap altra hipòtesi, 

Atès, que un nombre molt destacat de ciutadans, així com el gruix dels municipis i dels 
consells comarcals del que pretenem que sigui la futura Vegueria Penedès han reclamat que es 
creï, 

Atès que cal que el Parlament tingui en compte totes les sensibilitats ciutadanes i 
territorials del país,  

Atès que en el ple municipal del 21 de novembre de 2006, ara fa més de 8 mesos, es va 
debatre i aprovar amb els vots d’una majoria del ple (CiU, ERC, PP i CUP) la darrera moció en 
defensa de la Vegueria Penedès i que, majoritàriament, els acords presos encara no s’han 
executat, 

Atès que si s’executen tots els acords presos en el ple municipal esmentat es contribuirà 
a enfortir la posició que l’Ajuntament de Vilafranca va decidir defensar en favor de la Vegueria 
Penedès, 

 
Els grups municipals de Convergència i Unió, de la Candidatura d’Unitat Popular i 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i el PP, sol·liciten que el ple de l’Ajuntament acordi: 
1.- Reactivar i fer operativa la Comissió Paritària de la Vegueria, 
2.- Encarregar a la persona que representi el Govern en el si de la Comissió Paritària de 

la Vegueria que vetlli pel compliment dels acords presos o que prengui la Comissió o el ple 
municipal relacionats amb la Vegueria Penedès, incloent-hi els següents: 

a) Impulsar trobades entre els diferents municipis i consells comarcals de l’Anoia, l’Alt 
i el Baix Penedès, i el Garraf tot aplicant-hi les formes organitzatives que més convingui atès el 
lloc i el moment, i que serveixin per posar les bases per al desenvolupament d’un nou àmbit 
funcional de planificació territorial. Cercar i crear els mecanismes necessaris per aconseguir que 
la “Vegueria” esdevingui un fet, i limitar la presència d’aquest Ajuntament al que sigui 
necessari en aquelles estructures que no promoguin, o fins i tot posin en dubte, l’efectivitat de 
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que es creï aquest nou àmbit. En el ben entès, però, que això no ha de suposar trencar cap tipus 
de relació informativa amb totes les administracions que s’escaigui i tot aprofitant les sinergies 
ja creades entre els diferents ajuntaments i els consells comarcals d’aquest àmbit. 

b) Copatrocinar l’elaboració i el muntatge de l’exposició “Vegueria Pròpia”. 
c) Fer les gestions pertinents perquè la comissió paritària disposi d’una pàgina de cada 

Butlletí Municipal sense cap tipus de limitacions, tot responsabilitzant-ne al coordinador que ho 
tingui en compte i traslladi al Secretari de la Comissió tot allò que cregui convenient, amb la 
deguda antelació, ja a partir del proper Butlletí. 

d) Promoure, d’acord amb les associacions de veïns i altres entitats i col·lectius, 
xerrades informatives per difondre la necessitat de la Vegueria. 

e) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta en nom de 
l’Ajuntament, fent-les partícips de la voluntat política d’aquesta institució d’aconseguir l’àmbit 
de planificació territorial propi pel Penedès i de que es creï la “Vegueria Penedès” en el moment 
que s’aprovi la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les a introduir el logotip de la 
Vegueria en tota la documentació que produeixin; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a 
totes les activitats que facin i animant-les a dur a terme iniciatives que ajudin a estendre, entre 
els associats o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria Pròpia.  

3.- Demanar a la Comissió d’Organització Territorial del Parlament de Catalunya que 
insti el Govern de la Generalitat perquè creï l’àmbit funcional de Planificació Territorial 
Penedès. 

4.- Demanar al Govern de la Generalitat que mentre no es discuteixi al Parlament la 
creació de l’Àmbit, es paralitzin tots aquells Plans sectorials i territorials, i aquells acords de 
govern, que no tinguin en compte aquesta petició o la puguin dificultar en el futur. 

5.- Instar al Parlament de Catalunya que en els treballs de debat de la futura Llei 
electoral de Catalunya es tingui en compte una nova circumscripció formada per les comarques 
de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, és a dir, per al nou àmbit funcional de 
planificació territorial que anomenem Penedès. 
 
Josep Quelart (ERC) destaca la necessitat de fer un pas endavant a favor de la reivindicació de 
la Vegueria Penedès, majoritària en el consistori i en tot el territori de la Vegueria. Cal donar un 
nou impuls a la reivindicació, i executar els diferents punts de la moció: Comissió Paritària, 
accions concretes, exposició sobre la Vegueria pròpia, etc. Es tracta d’una oportunitat històrica, 
i seria molt positiu aconseguir una postura unànime i trametre la nostra veu a tots els llocs on 
s’ha de decidir el futur de l’organització territorial de Catalunya. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la batalla per la Vegueria fa molt temps que dura. Diferents 
punts de les mocions anteriorment aprovades no s’han executat, i cal insistir en la reivindicació. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a les dues intervencions anteriors. Caldria cercar la unanimitat, 
però no desnaturalitzar la moció posant pals a les rodes i traves. En el ple s’han aprovat 
mocions, però el fet que s’hagi arribat tan lluny en la reivindicació de la Vegueria Penedès no és 
un mèrit dels polítics, sinó d’una societat civil que s’ha bellugat amb força creant una 
Plataforma independent, i que ha arrossegat moltes voluntats. Vilafranca ha de ser una punta de 
llança en tot aquest objectiu, i s’ha de tenir clar que no s’han d’ofegar les iniciatives de la 
societat civil. 
 
Tot seguit, es presenta pel grup Socialista l’esmena següent a la moció: 
 
“A la part dispositiva: 
.  Punts 1, 3 i 5: mantenir els punts sense modificacions. 
.  Punt 2: Modificar el punt 2 de la següent manera:  
Encarregar a la Junta de Portaveus amb representació de tots els grups municipals que vetlli pel 
seguiment dels acords presos o que prengui la Comissió o el Ple Municipal relacionats amb la 
Vegueria Penedès, incloent-hi els següents: 
 
La resta del text del punt 2 s’inclouria sense modificacions. 
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.  Afegir  el següents text al final del punt 4: 
“Aquesta paralització no afectaria al Pla Director Territorial de l’Alt Penedès aprovat 
recentment”. 
 
En nom del grup Socialista, defensa l’esmena Josep Colomé. A parer seu, l’esmena no altera la 
moció, sinó que la fa més precisa. Recorda que tres grups han signat un acord de govern en el si 
del Consell Comarcal que preveu treballar per la Vegueria, però també tirar endavant el pla 
director territorial de la comarca. Per tant, l’esmena demana que aquest important instrument de 
planificació territorial d’abast comarcal no es vegi paralitzat. D’altra banda, l’esmena no preveu 
la supressió de la Comissió Paritària, sinó que els acords presos siguin valorats per la junta de 
portaveus on hi ha presència de tots els grups municipals. Si s’han de fer gestions, com visitar al 
conseller competent en la matèria, no hi ha d’haver cap problema perquè hi assisteixi també 
algun representant de la Plataforma  per la Vegueria. En definitiva, es tracta d’una esmena de 
mínims per tal de fer possible un acord unitari. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a l’esmena i a la moció. Cal aconseguir el 
consens i assumir un compromís clar a favor de la Vegueria, i opina que l’esmena socialista no 
fa trontollar la moció ni bloqueja res. Recorda que anteriorment no estava clara la naturalesa de 
la Comissió Paritària, i que ara la intervenció també de la junta de portaveus donaria un grau 
més alt de seguretat i certesa. 
 
Josep Quelart (ERC) diu que cal ser alhora sentimental i pràctic. L’alternativa de la confrontació 
per aquest assumpte no ha donat massa bons resultats, per la qual cosa és preferible aprofitar 
l’oportunitat d’assolir la unanimitat. L’esmena és assumible, i si en la junta de portaveus no es 
resol prou bé ja veurem qui és el responsable. A més, sempre hi ha la possibilitat de sotmetre les 
qüestions pendents al ple. Quelart defensa la unitat, i si la fórmula no funciona sempre es pot 
recuperar la potestat fiscalitzadora del ple. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’esmena. Cal cercar el consens, i el compromís del 
PSC és molt important. En definitiva, l’esmena planteja que qui executi no sigui una persona del 
govern, sinó la junta de portaveus que presideix el mateix alcalde. 
 
Otger Amatller (CUP) critica la intervenció dels grups d’ICV-EUiA, ERC i PP, els quals a parer 
seu es volen autoconvèncer. L’esmena intenta traslladar les responsabilitats de la Comissió 
Paritària, formada per partits polítics i societat civil, a la junta de portaveus, en la qual la 
societat civil no hi és present. Encara després de la junta de portaveus molts assumptes hauran 
de passar per l’alcalde o per la Junta de Govern, i ja veurem en quins termes. El compliment 
dels acords quedarà en mans del Govern, i la introducció de la junta de portaveus és una trava 
administrativa. L’esmena posa en entredit la societat civil, i li treu protagonisme. Sorprèn que 
en el primer ple ordinari del mandat deixem sense efectes en gran part els acords anteriors sobre 
la Vegueria. La CUP rebutja l’esmena, encara que està d’acord amb continuar la tramitació del 
Pla director territorial. 
 
Pere Regull (CiU) s’adhereix a la intervenció d’Otger Amatller. Si la reivindicació de la 
Vegueria ha arribat fins aquí no és pels polítics, sinó per l’empenta de la Plataforma, totalment 
independent. És un menyspreu i un error treure protagonisme decisori a la Comissió Paritària. 
D’altra banda, no se sap què vol dir l’esmena quan parla de que la junta de portaveus farà el 
“seguiment” dels acords presos. Es tracta d’imposar traves i retards, i en el fons el problema és 
que el PSC no creu en la Vegueria Penedès. El PSC amb la seva esmena intenta traspassar la 
responsabilitat del Govern a la junta de portaveus, i això no és acceptable. CiU rebutja l’esmena 
i, quant al Pla director territorial, entén que el seu contingut serà conforme a la idea de Vegueria 
pròpia. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que sembla que no tots els grups hagin llegit la mateixa esmena. 
L’esmena no elimina la Comissió Paritària, ni diu que aquesta no decideixi res ni que no hi 
haurà participació ciutadana. Cal donar una oportunitat al consens, i advocar perquè hi hagi 
voluntat política de complir els acords presos. 
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Pere Regull (CiU) planteja l’interrogant de qui decidirà finalment, si la Comissió Paritària 
acorda una mesura i aquesta passa pel sedàs de la junta de portaveus. No se sap què succeeix 
després de la junta de portaveus, i Regull insisteix en què el PSC no creu en la Vegueria. 
 
Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 11 vots a favor (grups Socialista, del PP, d’ERC i 
d’ICV-EUiA) i 9 en contra (grups de CiU i de la CUP). 
 
Sotmesa a votació la moció amb l’esmena incorporada, s’aprova per unanimitat. 
 
El text finalment aprovat, és el següent: 

 
Atès que en l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 27 de març del 2007 

es va decidir crear una comissió d’experts i encarregar-li que redactés un informe per a la Llei 
electoral de Catalunya que ha de servir com a punt de partida del debat de la futura llei al 
Parlament de Catalunya, 

Atès que aquest informe, lliurat el mes de juny del 2007, preveu que l’elecció dels 
diputats al Parlament sigui a partir de set circumscripcions i no treballa sobre cap altra 
hipòtesi, 

Atès, que un nombre molt destacat de ciutadans, així com el gruix dels municipis i dels 
consells comarcals del que pretenem que sigui la futura Vegueria Penedès han reclamat que es 
creï, 

Atès que cal que el Parlament tingui en compte totes les sensibilitats ciutadanes i 
territorials del país,  

Atès que en el ple municipal del 21 de novembre de 2006, ara fa més de 8 mesos, es va 
debatre i aprovar amb els vots d’una majoria del ple (CiU, ERC, PP i CUP) la darrera moció 
en defensa de la Vegueria Penedès i que, majoritàriament, els acords presos encara no s’han 
executat, 

Atès que si s’executen tots els acords presos en el ple municipal esmentat es contribuirà 
a enfortir la posició que l’Ajuntament de Vilafranca va decidir defensar en favor de la Vegueria 
Penedès, 

 
Per tot això, S’ACORDA:  
1.- Reactivar i fer operativa la Comissió Paritària de la Vegueria, 
2.- Encarregar a la Junta de Portaveus amb representació de tots els grups municipals 

que vetlli pel seguiment dels acords presos o que prengui la Comissió o el Ple Municipal 
relacionats amb la Vegueria Penedès, incloent-hi els següents: 

a) Impulsar trobades entre els diferents municipis i consells comarcals de l’Anoia, l’Alt 
i el Baix Penedès, i el Garraf tot aplicant-hi les formes organitzatives que més convingui atès el 
lloc i el moment, i que serveixin per posar les bases per al desenvolupament d’un nou àmbit 
funcional de planificació territorial. Cercar i crear els mecanismes necessaris per aconseguir 
que la “Vegueria” esdevingui un fet, i limitar la presència d’aquest Ajuntament al que sigui 
necessari en aquelles estructures que no promoguin, o fins i tot posin en dubte, l’efectivitat de 
que es creï aquest nou àmbit. En el ben entès, però, que això no ha de suposar trencar cap tipus 
de relació informativa amb totes les administracions que s’escaigui i tot aprofitant les sinergies 
ja creades entre els diferents ajuntaments i els consells comarcals d’aquest àmbit. 

b) Copatrocinar l’elaboració i el muntatge de l’exposició “Vegueria Pròpia”. 
c) Fer les gestions pertinents perquè la comissió paritària disposi d’una pàgina de cada 

Butlletí Municipal sense cap tipus de limitacions, tot responsabilitzant-ne al coordinador que 
ho tingui en compte i traslladi al Secretari de la Comissió tot allò que cregui convenient, amb 
la deguda antelació, ja a partir del proper Butlletí. 

d) Promoure, d’acord amb les associacions de veïns i altres entitats i col·lectius, 
xerrades informatives per difondre la necessitat de la Vegueria. 

e) Adreçar a totes les entitats i empreses vilafranquines una carta en nom de 
l’Ajuntament, fent-les partícips de la voluntat política d’aquesta institució d’aconseguir l’àmbit 
de planificació territorial propi pel Penedès i de que es creï la “Vegueria Penedès” en el 
moment que s’aprovi la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les a introduir el logotip 
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de la Vegueria en tota la documentació que produeixin; instant-les perquè apliquin aquesta 
mesura a totes les activitats que facin i animant-les a dur a terme iniciatives que ajudin a 
estendre, entre els associats o la població en general, el desig i la voluntat per una Vegueria 
Pròpia.  

3.- Demanar a la Comissió d’Organització Territorial del Parlament de Catalunya que 
insti el Govern de la Generalitat perquè creï l’àmbit funcional de Planificació Territorial 
Penedès. 

4.- Demanar al Govern de la Generalitat que mentre no es discuteixi al Parlament la 
creació de l’Àmbit, es paralitzin tots aquells Plans sectorials i territorials, i aquells acords de 
govern, que no tinguin en compte aquesta petició o la puguin dificultar en el futur.  Aquesta 
paralització no afectaria al Pla Director Territorial de l’Alt Penedès aprovat recentment. 

5.- Instar al Parlament de Catalunya que en els treballs de debat de la futura Llei 
electoral de Catalunya es tingui en compte una nova circumscripció formada per les comarques 
de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, és a dir, per al nou àmbit funcional de 
planificació territorial que anomenem Penedès. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca que la moció no és paper mullat, ja que es pren un compromís 
seriós de treball, i se sent orgullós del fet que l’acord final s’hagi pres per unanimitat. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Josep M. Figueras (CiU) fa referència a la notificació de les convocatòries dels plens, les 
quals són portades als domicilis dels regidors i regidores per personal de la Policia Local. Ignora 
si legalment és obligatori, però demana que s’estudiï si es pot fer d’una altra manera, fent ús 
d’un personal diferent que fins i tot podria desplaçar-se a peu o amb bicicleta. Contesta l’alcalde 
que s’estudiarà aquesta qüestió. 
 
b) Otger Amatller (CUP) lliura al secretari dues preguntes per tal que se’n faci el registre i es 
contestin per escrit. Una es refereix a aspectes d’esports (horaris assignats a unes entitats 
esportives i adequació de la instal·lació adjunta a la pista d’hoquei), i l’altra a l’estat deficient de 
l’arbrat i les zones verdes de la vila. 
 
c) Otger Amatller (CUP) comenta les obres d’instal·lació d’ascensors en edificis de l’Espirall. Si 
agafem com exemple unes obres concretes (casa núm. 54-56) s’observa un gran retard en les 
obres, produint-se angoixes entre els veïns. El regidor Josep Colomé contesta que fa uns dies es 
van reunir els presidents representants dels edificis, representants de l’empresa ADIGSA i de 
l’Ajuntament. Els problemes s’han reconegut per part d’ADIGSA, es treballa d’acord amb un 
calendari i tindran lloc més reunions periòdiques de les tres parts per mirar de resoldre el 
problema amb celeritat. 
 
d) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) fa referència a la mateixa problemàtica dels ascensors. Afirma 
que alguns afectats han presentat escrits a l’Ajuntament, i que aquestes persones han de ser 
també degudament contestades, i els seus problemes atesos. 
 
e) Bernat Villarroya (ICV-EUiA) s’interessa per la problemàtica plantejada a l’Ajuntament per 
veïns de Cal Salines, els quals demanen l’eixamplament d’un vial. Hi ha una problemàtica 
derivada de l’execució del POUM que s’ha d’abordar, modificant si cal puntualment el Pla 
d’ordenació. Francisco Romero contesta que la qüestió s’està estudiant, i que es farà arribar la 
informació per escrit a tots els grups municipals. 
 
f) Emília Torres (CiU) al·ludeix a la situació de l’avinguda de Barcelona, quan s’hi accedeix des 
del centre. Hi ha un pas zebra proper a la nova rotonda que és perillós per als vianants; sembla 
que s’hi vol instal·lar un semàfor, però això s’hauria de portar a terme ràpidament. D’altra 
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banda, per l’indret hi circulen vehicles a gran velocitat, i demana mesures. El regidor Josep 
Colomé contesta que en pren nota i que s’estudiarà. 
 
g) Josep Quelart (ERC), amb relació a la situació de Cal Salines, vol saber si és cert o no que 
existeix un antic refugi a la zona, i si pot tenir algun valor patrimonial. L’equip de govern en 
pren nota. 
 
h) Josep Quelart (ERC), fa referència a l’estretor de la vorera en una part situada davant de la 
Farinera (a l’altre costat), com a conseqüència de l’existència d’unes cases no alineades. Les 
persones amb cotxets no hi poden passar, i fins i tot qui hi circula a peu té perill de ser colpejat 
per retrovisors de vehicles. Demana que s’ampliï la vorera, sacrificant si cal places 
d’aparcament. El regidor Josep Colomé s’ofereix per a visitar la zona amb el regidor per 
estudiar alguna solució provisional, malgrat que la solució definitiva passa a parer seu pel 
trasllat de la Farinera i la regulació del carrer com d’únic sentit de circulació. 
 
L'alcalde, després de desitjar un bon estiu a tothom i de recordar que el proper ple tindrà lloc en 
el mes de setembre, 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 

 
 
 


