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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 12/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 16 de desembre de 2003 
Horari : de 20,03 h del 16-12-03 a 0,27 h del 17-12-03  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomer i Ferrer  
- Marcel Esteve i Robert  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Mònica Gispert i Puig  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinària i extraordinària del dia 18 de novembre de 2003. 
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El text d’ambdues actes és aprovat per assentiment. 
 
I. PARCEL·LES SOBRERES PLAÇA ERA ENRAJOLADA  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

 Atès que el nou Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona l’11 de juny de 2003, i el text 
refós d’aquest Pla que va ser conformat per la mateixa Comissió el dia 15 d’octubre de 
2003, fixa l’alineació de la façana de la plaça de l’Era Enrajolada. Aquesta nova 
alineació afecta tres finques, les situades en els núms. 29 i 27 del carrer d’Hermenegild 
Clascar i la situada en el núm. 1 de la plaça de l’Era Enrajolada, i suposa que totes 
tres han de passar a ocupar una part de l’actual plaça, mentre que la primera ha de 
recular a més parcialment. 

 Atès que com a conseqüència de la nova alineació una part de la plaça actual 
(bé de domini públic) ha de veure alterada la seva qualificació jurídica, de manera que 
perdi el seu caràcter demanial i passi a ser un bé patrimonial que adquireixin els 
propietaris confrontants per a la correcta configuració de les seves finques. 

 Atès que segons que disposa l’article 12 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, són parcel·les sobreres les porcions de terreny propietat dels ens locals que, per 
la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament no són susceptibles d’un ús 
adequat. D’acord amb el mateix article 12 del Reglament, per declarar un terreny 
parcel·la sobrera no es requereix un expedient de qualificació jurídica quan, com 
succeeix en aquest cas, l’alteració deriva explícitament o implícitament de plans 
d’ordenació urbana. 

 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia  12 de juliol de 1988, i 
tenint en compte l’alineació de la façana de la plaça prevista en el Pla General 
d’Ordenació anterior, va declarar sobrant de via pública una porció de terreny de 59 
m2 corresponent a la plaça de l’Era Enrajolada, acord que s’ha de deixar sense efecte 
tot subsumint-lo en el que ara s’adopta. 

 Atès que la declaració expressa de les parcel·les sobreres resultants de la nova 
alineació ha estat demanada per la societat promotora “Era Enrajolada, S.L.” en el 
mes d’abril d’enguany. 

 Atès que l’article 44 del Reglament del patrimoni dels ens locals estableix que 
les parcel·les sobreres poden ser alienades per venda directa al propietari o propietaris 
confrontants o bé ser permutades amb terrenys, i que en el cas que els propietaris 
confrontants siguin diversos la venda o permuta s’ha de fer de manera que les 
parcel·les resultants s’ajustin al criteri més racional d’ordenació del sòl. En aquest 
sentit, i com sia que són tres les finques confrontants amb els terrenys que s’han de 
declarar parcel·la sobrera, s’opta per declarar respecte de la part afectada per la nova 
alineació de l’actual plaça de l’Era Enrajolada tres parcel·les sobreres diferents, per 
tal que en cada cas puguin ser adquirides pel propietari directament confrontant. 

 Atès que l’expedient conté l’informe i els plànols elaborats per l’arquitecte 
municipal, en els quals documents consten les superfícies que s’han de declarar 
sobreres, la seva valoració econòmica, la seva representació gràfica i les finques 
confrontants afectades. 

 Per tot això, s’ ACORDA: 
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 1. Deixar sense efecte l’acord del ple municipal de 12 de juliol de 1988, pel qual 
es va declarar parcel·la sobrera de via pública una superfície de 59 m2 situada a la 
plaça de l’Era Enrajolada. 

 2. Declarar parcel·les sobreres, com a conseqüència de l’aprovació definitiva 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, i amb la qualificació de béns de naturalesa 
patrimonial, les tres següents: 

 a) Parcel·la de 39,22 m2 de superfície, de forma pentagonal, situada a l’actual 
plaça de l’Era Enrajolada, cantonada amb el carrer Oriol, la qual afronta directament 
amb la façana a l’Era Enrajolada de la finca amb referència cadastral 0981602, 
propietat de Miquel Rota Soler. Els límits d’aquesta parcel·la són: carrer Oriol, plaça 
de l’Era Enrajolada, parcel·la sobrera que es descriu en l’apartat b) següent i finca de 
Miquel Rota Soler. 

 b) Parcel·la de 83,93 m2 de superfície, de forma trapezoidal, situada a l’actual 
plaça de l’Era Enrajolada, la qual afronta directament amb la façana a l’Era 
Enrajolada de la finca amb referència cadastral 0981618, propietat de Jaume Font 
Giralt. Els límits d’aquesta parcel·la són: plaça de l’Era Enrajolada, parcel·la sobrera 
que es descriu en l’apartat a) anterior, parcel·la sobrera que es descriu en l’apartat c) 
següent i finca de Jaume Font Giralt. 

 c) Parcel·la de 12,90 m2 de superfície, de forma triangular, situada a l’actual 
plaça de l’Era Enrajolada, la qual afronta directament amb la façana a l’Era 
Enrajolada de la finca amb referència cadastral 0981601, propietat de Fernando Forés 
García. Els límits d’aquesta parcel·la són: plaça de l’Era Enrajolada, parcel·la sobrera 
que es descriu en l’apartat b) anterior i finca de Fernando Forés García. 

 3. D’acord amb l’informe tècnic incorporat a l’expedient, i tenint en compte la 
seva edificabilitat, la parcel·la sobrera a) descrita es valora en 35.127,60 €, la b) en 
97.305,35 € i la c) en 17.271,80 €. 

 4. Es faculta expressament l’alcalde per tal d’immatricular les tres parcel·les 
sobreres descrites, si escau, en el Registre de la Propietat. 

 5. S’acorda alienar directament per títol de compra-venda la parcel·la sobrera 
b) descrita al propietari confrontant Jaume Font Giralt, pel preu de 97.305,35 €. Es 
faculta l’alcalde per otorgar l’escriptura de compra-venda, i les despeses notarials, 
fiscals i registrals corresponents seran a càrrec de la part compradora. 

 6. S’acorda alienar la parcel·la a) descrita al propietari confrontant Miquel 
Rota Soler, sense la percepció de preu ja que l’Ajuntament rebrà terrenys d’un valor 
econòmic equivalent. L’Ajuntament rebrà a canvi de la cessió del domini de la parcel·la 
sobrera esmentada els següents terrenys: 

 * Una franja de terreny de forma triangular, de 8,45 m2 de superfície, 
pertanyent actualment a la finca de Miquel Rota confrontant amb la parcel·la sobrera, 
identificada a l’expedient i que segons el planejament urbanístic es troba destinada a 
sistema viari (carrer Oriol). 

 * A més, una superfície de terreny de 33,75 m2 aproximadament, de forma 
trapezoidal, corresponent a la finca del carrer Ponent núm. 70, qualificada pel 
planejament com a sistema viari (alineació del carrer Ponent). La part a cedir forma 
part de la finca inscrita en el Registre de la Propietat al tom 644, llibre 161, foli 40, 
finca núm. 266, la propietat de la qual pertany per meitats indivises a Josep Mª Rota 
Freixedas i a Verònica Gómez Valmaña. Serà admissible que Miquel Rota adquireixi de 
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Josep Mª Rota i de Verònica Gómez la porció de 33,75 m2 que s’ha indicat per a cedir-
la després a l’Ajuntament per títol de permuta, o també que els propietaris Rota-Gómez 
la cedeixin gratuïtament a l’Ajuntament tenint en compte la seva qualificació 
urbanística com a sistema viari. 

 Es faculta l’alcalde per a formalitzar l’operació descrita en aquest acord 6, i les 
despeses registrals, fiscals i notarials corresponents seran a càrrec de Miquel Rota 
Soler. 

 7. Quant a la parcel·la sobrera c) descrita, es delega expressament en l’alcalde 
o en la Comissió de Govern, indistintament, la facultat d’alienar-la directament al 
propietari confrontant Fernando Forés García, per compra-venda o per permuta, 
d’acord amb els paràmetres següents: 

 a) Les despeses notarials, registrals i fiscals ocasionades seran a càrrec de 
Fernando Forés. 

 b) En el supòsit de fer-se l’alienació per compra-venda, el preu mínim de venda 
serà de 17.271,80 €. 

 c) Pot alienar-se la parcel·la sobrera per títol de permuta, tot adquirint 
l’Ajuntament a canvi la titularitat dominical d’una superfície de 17,57 m2 
aproximadament destinada pel Pla d’ordenació a vialitat (cantonada de la plaça de 
l’Era Enrajolada i carrer H. Clascar). 

 8. Notificar aquest acord a Miquel Rota Soler, Jaume Font Giralt, Fernando 
Forés García i “Era Enrajolada, S.L.”, tot requerint-los per a portar a terme les 
operacions d’alienació previstes en aquest acord. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d'Urbanisme Josep Colomé afirma que el dictamen és ja prou explícit. Es 
tracta de l'alineació d'una façana que facilitarà en el seu moment (futur immediat) la 
reurbanització de la plaça de l'Era Enrajolada. 
 
 
II. CONVENI SOTERRAMENT I COBRIMENT DEL FERROCARRIL  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca s’ha pronunciat, des de fa molts anys, per 
la necessitat de procedir al soterrament i a la cobertura de les infraestructures 
ferroviàries al seu pas pel nucli urbà de Vilafranca del Penedès. 
 Atès que la cobertura de les línies ferroviàries, tant de les actuals com de les del 
nou tren de gran velocitat, permetrà la permeabilitat o connectivitat entre diferents 
zones de la vila, i disposar d’uns nous espais urbanitzats aptes per a encabir-hi 
diferents dotacions públiques. 
 Atès que després d’intenses negociacions s’ha assolit un acord amb el 
Ministerio de Fomento i el GIF que ha de fer possible el soterrament i el cobriment 
efectiu de les línies ferroviàries. 
 Atès que aquest conveni estableix que totes les obres necessàries les ha de 
contractar el GIF, amb una aportació municipal total prevista de 23,51 milions d’euros 
que es pot finançar amb els recursos ja disponibles i els que s’han d’obtenir com a 
conseqüència de l’execució del Pla d’ordenació urbanística municipal. 
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 Per això, s’ACORDA: 
 1. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministerio de Fomento, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i el GIF, per al cobriment de la infraestructura 
ferroviària i altres obres de permeabilitat en el nucli urbà de Vilafranca del Penedès. 
El text del conveni es troba incorporat a l’expedient. 
 2. Facultar l’alcalde per a signar l’esmentat conveni en nom i representació de 
l’Ajuntament. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra (grup de la CUP), si bé 
amb la precisió que s’explicita més endavant en aquesta acta. 
 
Explica el dictamen l’alcalde Joan Aguado, fent referència al procés històric i 
cronològic seguit. Recorda que l’Ajuntament va acordar fa molts anys per unanimitat 
que, atès que el TGV havia de passar per Vilafranca, ho fes de la millor manera possible 
des del punt de vista urbanístic, evitant que el nou tren constituís una nova barrera que 
agredís el territori. La postura municipal ha estat sempre que el traçat del TGV passés 
pel costat del tren d’ample ibèric, soterrant les dues línies de forma que fossin cobribles. 
Malgrat que tot és opinable, ell està convençut que el soterrament parcial fet a principis 
dels anys 80 del segle passat ha permès que ara es plantegi aquest nou i ambiciós 
projecte. 
 
El primer projecte del Ministeri no s’adaptava a les exigències municipals, i han calgut 
anys de negociacions i esforços per a poder rectificar, en un procés que ha estat difícil i 
complex. S’ha aconseguit finalment allò que l’Ajuntament va acordar i s’ha anat més 
enllà, perquè ara és clar que es podrà fer el cobriment ja des de l’inici, conjuntament 
amb les obres de soterrament. 
 
Joan Aguado manifesta que l’èxit ha estat possibles gràcies a la tenacitat i a la unitat, i 
agraeix l’esforç i la col·laboració de tots els grups municipals i de la ciutadania. També 
agraeix l’aportació de municipis veïns, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat i de certs alts càrrecs (malgrat els entrebancs d’alguns 
càrrecs de menys importància) del Ministeri, especialment del Secretari d’Estat Benigno 
Blanco i del Director de Ferrocarrils Manuel Niño. 
 
Es tracta d’un projecte capital per a la ciutat, perquè permetrà tenir una ciutat permeable 
i tramada, i urbanitzar nous espais per a dotacions públiques. 
 
Joan Aguado es congratula pel text final del conveni assolit, perquè s’ha aconseguit la 
cobertura i la permeabilitat, tot detallant els ponts i passos previstos. Alguna 
reivindicació no ha reeixit, com l’estació de trens regionals, la qual no figurava en el 
posicionament inicial, si bé caldrà lluitar-hi en el futur. 
 
El municipi pagarà el cost de la plataforma i dels passos addicionals demanats, mentre 
que l’Estat es fa càrrec del soterrament i de la preparació dels murs. Malgrat que tot és 
millorable, el conveni és raonable, però ara caldrà fer un seguiment intens i estar a 
l’aguait (projectes, obres, evitar la interrupció del servei ferrovioari, evitar també en la 
mesura del possible les molèsties, etc.). Igualment posa en relleu que en les darreres 
setmanes s’han aconseguit avenços finals importants (no exigència d’aval, possibilitat 
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clara de fer ús l’Ajuntament de les superfícies urbanitzades, ús de la plataforma 
intermèdia per aparcament, etc.). 
 
Encetant les intervencions dels grups, Otger Amatller (CUP) reconeix que el conveni en 
si mateix té aspectes positius. Però la CUP considera que el TGV, com el Pla 
Hidrològic, és una obra faraònica i agressiva per al territori al servei de minories, i que 
Vilafranca s’havia d’haver oposat des d’un inici al TGV, fent fins i tot una consulta 
popular. El conveni no preveu la cobertura en tot el nucli urbà (resten zones excloses) i 
comporta un alt cost econòmic per l’Ajuntament. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, perquè permetrà fer realitat la 
supressió de la barrera actual i lligar els barris. Cal agrair la postura dialogant del 
Ministeri, que ha retardat l’obra i ha modificat el projecte per poder assolir un acord. És 
positiu que no s’exigeixi un aval addicional a l’Ajuntament, i que no s’interrompi el 
servei ferroviari durant l’execució de les obres. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta el seu suport al dictamen, i recorda que el pas del TGV 
pel centre de Vilafranca ja estava previst, com ho demostren documents oficials, fa més 
de vint anys.  Afirma que va ser ERC la que va exigir que es fes de forma immediata el 
cobriment, postura que va fer reaccionar després l’equip de govern. Atès que el TGV 
passava en qualsevol cas per Vilafranca, s’havia d’aprofitar la conjuntura per fer el 
soterrament i el cobriment, la qual cosa s’ha aconseguit. ERC es va oposar en el seu dia 
al nou tren, però a la vista dels fets s’havia de trobar la millor solució possible. La 
fórmula final és raonable, i el cost és assumible per les diferents administracions 
implicades. El pas fet, malgrat que tot és millorable, és molt important, i ara caldrà 
efectuar un seguiment acurat de les obres. 
 
En nom de CiU, Pere Regull remarca que no vol entrar en la història del procés. 
Estrictament, el pas del TGV per Vilafranca no és positiu, però finalment gràcies a això 
podem esmenar l’errada del deficient soterrament fet en els anys 80. Considera que 
s’haguessin pogut millorar algunes coses, ja que el cobriment no arriba als extrems nord 
i sud del nucli urbà, amb les molèsties consegüents per als veïns d’aquestes zones. 
 
Pere Regull admet que el conveni ha millorat substancialment respecte de versions 
anteriors, i considera positiva la tasca feta pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. 
De tota manera, proposa deixar aquest punt sobre la taula i negociar la introducció d’uns 
punts determinats en el document. Aquests punts són els següents: 
 
1) Quant a la clàusula 2ª, quan parla de “adaptación de los muros laterales al objeto de 
permitir el apoyo de la futura losa de cobertura”, caldria afegir-hi “de forma que puedan 
aplicarse sobre la misma los usos a que hace referencia el párrafo segundo de la cláusula 
octava del presente convenio”. 
 
2) Respecte del segon paràgraf de la clàusula 8ª s’hauria d’indicar que l’Ajuntament 
“podrá destinarlas (les noves superfícies), sin tener que realizar contraprestación alguna, 
a usos dotacionales públicos....”. 
 
Pere Regull també afirma, quant als annexos 2 i 3 previstos en la clàusula 9ª, que està a 
la confiança dels tècnics municipals sobre la seva redacció, i que no sembla acceptable 
la previsió que l’Ajuntament pagui 1,5 milions d’euros per la redacció del projecte, ja 
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que han consultat el Col·legi Oficial competent i és clar que es tracta d’uns honoraris 
excessius. L’Ajuntament podria estalviar-se uns 500.000 euros, la qual cosa és 
important. 
 
En definitiva, Pere Regull creu que aquests matisos i addicions asseguren que quan es 
vulgui fer ús de les noves superfícies urbanitzades no s’hagi d’abonar cap cànon, que 
l’adaptació dels murs laterals permeti l’obtenció efectiva d’aquestes superfícies amb 
capacitat per encabir-hi dotacions públiques i que no s’hagi de pagar un cost excessiu 
per la redacció del projecte. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) agraeix el comentari de Pere Regull sobre la tasca dels 
serveis tècnics i jurídics. Afirma que cal treballar en el seguiment de l’obra, cosa que és 
possible gràcies al conveni, i ja s’estudien mesures urbanístiques per minimitzar 
l’impacte visual i acústic. Es tracta d’un projecte per a tots els ciutadans, i el conveni 
permet clarament la destinació de la placa a usos públics. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma respectar la postura de la CUP sobre el tren, basada en 
motius polítics. Quant a les zones que no es cobreixen (la de Tossa de Mar o Montblanc 
fins carretera de Moja és impossible tècnicament cobrir-la) el planejament urbanístic 
preveurà mesures compensatòries que minimitzin l’impacte. L’alcalde agraeix la 
col·laboració de tots els grups, i reitera que gràcies al soterrament dels anys 80 ara és 
possible plantejar-se aquest ambiciós projecte. Quant a les propostes de modificació de 
CiU, opina que la primera modificació és reiterativa, perquè ja queda clar que els murs 
han de suportar la llosa i els usos que s’hi facin, i la segona és innecessària perquè es 
dedueix del conveni que l’ús municipal és gratuït i no subjecte a cànon. Finalment, 
respecte del cost del projecte entén que no es planteja cap problema, perquè es tracta 
d’un cost estimatiu, i si finalment és menor l’Ajuntament pagarà només la part 
procedent. 
 
Pere Regull defensa la validesa de les seves propostes de modificació, perquè impliquen 
filar més prim en benefici de Vilafranca, de manera que en el futur no es plantegin 
dubtes, i Joan Aguado reafirma que no és seriós presentar modificacions sobre la marxa 
en el darrer moment sense cap diàleg previ; aquesta postura converteix el ple, a parer 
seu, en una tertúlia, i si bé sempre ha estat flexible potser haurà d’aplicar estrictament el 
Reglament Orgànic pel que fa a les intervencions en el ple. L’alcalde manifesta que 
caldria l’acceptació del Ministeri per a fer canvis, i que es tracta (les plantegades) de 
qüestions de matís que el conveni deixa prou aclarides. Pregunta si CiU pretén 
renegociar el conveni i que aquest no s’aprovi, i P. Regull contesta que els grups no han 
tingut el text fins dimarts passat a la nit, i que només es tracta de fer precisions positives 
per a Vilafranca. 
 
Intervenen en el debat diferents membres de la corporació, i també el secretari de 
l’Ajuntament a instàncies d’alguns regidors. 
 
Finalment, i amb el resultat que ja s’ha fet constar, s’aprova el dictamen i el conveni, si 
bé amb la precisió que prèviament a la signatura es demanarà al Ministeri i al GIF que 
s’introdueixin en el conveni les dues precisions demanades per CiU  que s’han transcrit, 
relatives al redactat  de les clàusules 2ª i 8ª del conveni. L’alcalde proposarà la 
introducció d’aquests dos matisos, malgrat la qual cosa el conveni amb el redactat 
incorporat a l’expedient s’entén aprovat. 
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III. REPRESENTANTS CONSELLS ESCOLARS 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

El Ple Municipal en sessió celebrada el 26 de juny de 2003 va nomenar al 
regidor d’Educació Josep Colomé i Ferrer com a representant municipal dels Consells 
Escolars de Centre en els cinc Centres d’educació infantil i primària i en els tres 
Centres d’Educació secundària. 
 Atès que el senyor Josep Colomé i Ferrer no podrà assistir a tots els Consells 
Escolars de Centre per motius personals, s’ 
 
 ACORDA: 
 Acceptar la renúncia del senyor Josep Colomé i Ferrer com a representant 
muninicipal dels Consells Escolars de Centre, per motius personals 
 Nomenar als següents representants municipals pels Consells Escolars de Centre: 
IES Eugeni d’Ors………  Sra. Joana Sánchez Romero 
IES Milà i Fontanals ………  Sra. Dolors Marín Quesada 
IES Alt Penedès ……………   Sra. Elisa Alvelo Raventós 
CEIP Pau Boada……………   Sr. Fernando de León Colombo 
CEIP Mas i Perera …………   Sra. Dolors Peñafiel Hervás 
CEIP Baltà Elias ……………  Sra.Esther Olivella Capellades 
CEIP Cristòfor Mestres……    Sr. Pep Santacana Bové 
CEIP Estalella i Graells……   Sra. Dolors Villaró Rovira 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i de la 
CUP), 6 en contra (grup de CiU) i 1 abstenció (grup del PP). Es troben temporalment 
absents del saló de sessions Ramon Xena i Mònica Gispert. 
 
Josep Colomé explica que es delega en altres persones l’assistència als consells escolars. 
 
Àssen Cámara (CiU) s’oposa al dictamen. Malgrat que Josep Colomé pot delegar en 
casos puntuals, no és acceptable que renunciï a acudir als consells, ja que cal una 
presència política en aquests òrgans per a tractar qüestions de transcendència política, la 
qual cosa no està dins l’àmbit de competències dels tècnics. Recorda que l’anterior 
regidora d’Educació Lourdes Sánchez acudia habitualment als consells. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que es delega en uns professionals, però la 
coordinació es fa des de la regidoria. Recorda que ell mateix ha visitat totes les escoles, 
s’ha reunit amb les AMPA’s i no defugirà l’exercici de les seves responsabilitats com a 
regidor d’Educació. 
 
 
IV. MEMBRE CONSELL PER LA IGUALTAT  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que la vocal del Consell del Pla per la Igualtat, Sra. Emília Torres Miralles, 
ha presentat la renúncia del seu càrrec per motius personals.  
 Vista la proposta del Grup Municipal de CIU de nomenar a la senyora Rosa 
Rafecas Ferrer. 
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 ACORDA: 
1. Acceptar la renúncia de la senyora Emília Torres Miralles com a vocal del Consell 

del Pla per la Igualtat, per motius personals. 
2. Nomenar a la senyora Rosa Rafecas Ferrer com a vocal del Consell del Pla per la 

Igualtat en representació de CIU. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) comenta que aquí es delega en una persona que no té res 
que veure amb l’Ajuntament, replicant Emília Torres (CiU) que ella no té 
responsabilitats de govern, tractant-se per tant d’un assumpte diferent al del punt 
anterior de l'ordre del dia. 
 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT  
 
El text del dictamen finalment sotmès a votació, després d’una modificació, és el 
següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 11 d’Habilitació de Crèdits Extraordinàris i de 
Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors 
ingressos i baixa per transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el detall següent: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
Partida 
1.12101.15103 Despeses eleccions personal Ajuntament  10.696,25 
3.43204.22101 Submin. d’aigua edificis mpals. ..............  27.477,56 
1.12101.22004 Altres despeses eleccions ........................       2.151,40 
2.45104.78000 Transferència capital.- Obres teatre Casal 50.000,00 90.325,21 
 TORAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS ..  90.325,21 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
3.43204.21200 Manteniment edificis municipals ............... 1.659,00 
3.22201.21400 Reparació vehicles Policia Local .............. 8.500,00 
3.22201.22605 Material tècnic Policia Local .................... 3.669,00 
1.12101.22706 Estudis i projectes ...................................... 5.990,00 
3.43203.22711 Contracte manten. enllumenat públic........ 20.000,00 
4.46301.22711 Comunicació.-contractes serveis ............... 6.050,00 
2.45201.41000 Transferència corrent Patronat d’Esports  18.000,00 
3.44203.46300 Mancomunitat Pdès.-Garraf .- deixalleria  31.000,00 
4.11101.48900 Aportació grups municipals....................... 10.492,00 105.360,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORD. I SUPLEM. CRÈDIT195.685,21 
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F I N A N C I A C I Ó 

 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
3.22201.12100 Retrib.complem.- Policia Local ................. 1.659,00 
3.22201.22711 Leasing vehicle Policia Local .................... 3.669,00 
2.45201.48901 Convenis entitats esportives....................... 18.000,00 23.328,00  
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA. 23.328,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
114.00 Impost s/increment valor terrenys.............. 57.081,58 
321.01 Ocupació del sòl, vol i subsòl de la via públ. 27.477,56 
399.05 Projectes telecomunicacions...................... 21.043,84 
455.15 Generalitat.- subvenció treballadors amb 

disminució................................................... 3.906,58 
455.21 Generalitat.- Aportació despeses electorals 12.847,65 
761.03 Diputació.- Subvenció obres teatre Casal . 50.000,00 172.357,21 
 TOTAL BAIXES I MAJORS INGRESSOS.  195.685,21 
 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. . 
 
Aquest dictamen s’ha  aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero afirma que els canvis afecten despeses variables 
de difícil previsió, i a més s’incorporen al pressupost certes subvencions. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT D’ESPORTS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient nº 5 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat municipal d'Esports 
d'enguany mitjançant majors ingressos, de conformitat amb el que disposa l'artícle 158 de 
la Llei 39/88, reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
                            
SUPLEMENTS DE CREDIT: 
 
Partída 
2.45201.62300  Millores instal.lacions i equips. .   18.000,00   18.000,00 
                  TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT. . . . .   18.000,00 
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 F I N A N C I A C I Ó 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
400.04 Transfer. corrent Ajuntament  

de Vilafranca. . . . . . . .  . . . . . .    18.000,00  18.000,00 
       TOTAL MAJORS INGRESSOS . . . . . . . . . . . . 18.000,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
VII. CRÈDITS SOCIETAT D’HABITATGE  
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Vista la sol�licitud presentada pel President del Consell d’Administració de la 
Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL en la que demana 
l’autorització sobre dues operacions de crèdits, la primera, lliure, a concertar amb 
Caixa de Tarragona per import de 689.000,00 € destinada al finançament de la 
construcció de 6 habitatges de lloguer i de Protecció Oficial que contempla la 
promoció d’habitatges del carrer Muralla dels Vallets, 12, i la segona, qualificada, a 
concertar amb Caixa Penedès per import de 575.959,69 € destinada al finançament 
de la construcció de 19 habitatges d’allotjament i de Protecció Oficial que contempla 
la promoció d’habitatges del carrer dels Ferrers, 49-51, d’acord amb les següents 
condicions: 
• c/ Muralla dels Vallets, 12 
- Import:     689.000,00 € 
- tipus d’interès:    3,00% 
- període d’amortització:   30 anys (subrogació) (+2 anys de 
carència) 
- comissió d’obertura:   0,25% 
- comissió cancel�lació anticipada:  0,00% 
• c/ Ferrers, 49-51 
- Import:     575.959,69 € 
- tipus d’interès:    3,89% 
- període d’amortització:   25 anys (+3 anys de carència) 
- comissió d’obertura:   0,00% 
- comissió cancel�lació anticipada:  0,00% 
- subsidiació:       5 anys al 50% 
      15 anys al 40% 
        5 anys al   0% 

Considerant que la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, els seus articles 54 i 55 regulen el règim de concertació 
d’operacions de crèdits de les societats municipals: 

L’article 54 disposa que no es podran concertar noves operacions de crèdit a 
llarg termini quan els estats financers i els resultats de l’activitat ordinària del darrer 
exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu. 

El càlcul de l’estalvi net s’obtindrà prenent la mitja dels dos darrers exercicis, 
al tractar-se d’una societat mercantil local que el seu objecte és la construcció 
d’habitatges. 

Quan l’estalvi net sigui de signe negatiu, el Ple haurà d’aprovar un pla de 
sanejament financer a realitzar en un termini no superior a tres anys, en el que 
s’adoptaran mesures de gestió, financeres i pressupostaries que permetin com a 
mínim ajustar a zero l’estalvi net negatiu de la societat mercantil. 
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L’article 55 disposa que les societats mercantils necessitaran la prèvia 
autorització del Ple de la Corporació i informe de l’Interventor per a la concertació 
d’operacions de crèdit a llarg termini. 

Atès que de l’anàlisi dels comptes aprovats en el darrer exercici (2002), es 
dedueix que la Societat Municipal d’Habitatges de Vilafranca del Penedès, SL, va 
obtenir unes pèrdues de 59.823 €, deduint-se un estalvi net negatiu dels dos 
darrers exercicis de 10.797. 

Atès que l’esmentada societat ha elaborat un Pla de Sanejament per als 
propers 3 exercicis en el que es contempla un ajust a zero de l’estalvi net negatiu. 

I vist l’informe favorable emès per l’Interventor General d’aquest 
Ajuntament, 

 
S’ACORDA, 
PRIMER: Aprovar el Pla de Sanejament Financer per als 3 propers exercicis 

(2004, 2005 i 2006) elaborat per la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del 
Penedès SL, que s’adjunta a l‘expedient i que consta de: 
a) Previsió d’estats financers (Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys, 

Deute viu, Estalvi corrent i Ràtios financeres). 
b) Pressupost de tresoreria dels exercicis 2004, 2005 i 2006. 

SEGON: Autoritzar a la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del 
Penedès SL per formalitzar dues operacions de crèdit, la primera, lliure, a concertar 
amb Caixa de Tarragona per import de 689.000,00 € destinada al finançament de la 
construcció de 6 habitatges de lloguer i de Protecció Oficial que contempla la promoció 
d’habitatges del carrer Muralla dels Vallets, 12, i la segona, qualificada, a concertar 
amb Caixa Penedès per import de 575.959,69 € destinada al finançament de la 
construcció de 19 habitatges d’allotjament i de Protecció Oficial que contempla la 
promoció d’habitatges del carrer dels Ferrers, 49-51. 
 
Aquest dictamen és aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d‘Hisenda Francisco Romero  remarca que les operacions de crèdit ja les va 
aprovar el consell d’administració de la societat. Han de permetre la construcció 
d’habitatge protegit. 
 
 
VIII. APROVACIÓ DEFINITIVA ORDENANCES FISCALS  
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Havent estat aprovat inicialment el dia 21 d’octubre de 2003 l’expedient sobre 
les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus 
públics per a l’exercici econòmic de 2004, de conformitat amb el que disposa la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, i publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província núm. 260 de 30 d’octubre de 2003 i en el diari El Periódico de 
Catalunya del dia 24 d’octubre de 2003. 

Atès que durant el període d’exposició pública s’han presentat dues al·legacions 
formulades pel Grup Municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
(ERC), en que sol·licita el següent: 

PRIMERA: Que en l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per 
recollida d’escombraries (taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans) es contemplin les següents bonificacions, 
aplicables a partir de l’exercici de 2005: 

a) Per utilització de la deixalleria: de 10 a 15 viatges  10% 
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      de 15 a 30 viatges  20% 
      de 30 a 45 viatges  30% 
      per més de 45 viatges 40% 

b) Per acreditar un contracte particular de recollida i eliminació de deixalles no 
assimilables a urbana, sempre que estigui d’acord amb la normativa vigent, 5%. 

c) Per col·laborar en recollides específiques existents o que es promoguin, com 
per exemple recollida d’oli, cartó, ampolles, etc., 15%. 

d) Per justificar la reducció significativa de residus, aportant els contenidors de 
la via pública, 25% 

e) Per la disposició ordenada de determinats tipus de residus a la via pública, 
de manera que s’eviti l’impacte negatiu sobre l’entorn urbà, fins el 15%. 

SEGONA: Que en l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’impost sobre 
béns immobles es reguli el següent: 

a) Aplicar un recàrrec del 50% de la quota líquida als immobles desocupats. 
b) Fixar l’obligació del subjecte passiu de declarar que l’immoble està 

desocupat. En aquest cas l’anterior recàrrec podrà reduir-se fins un 20%.  
Considerant que respecte a l’apartat a) de la primera al·legació, l’esmentada 

ordenança en el seu article 6.7 ja regula la possibilitat de gaudir d’una bonificació del 
25% en el supòsit d’acreditar l’ús de la deixalleria un mínim de 24 vegades a l’any, si 
bé es considera adient l’ampliació de les bonificacions a partir de l’exercici de 2005, 
amb la finalitat d’incentivar l’ús de al deixalleria, raons que justifiquen l’estimació de 
les bonificacions proposades. 

Considerant que respecte a l’apartat b) de la primera al·legació, no es pot 
atendre l’al·legació al no regular-se en l’ordenança la tributació de la recollida i 
eliminació de les deixalles no assimilables a urbana. 

Considerant que respecte als apartats c), d) i e) de la primera al·legació, les 
bonificacions sol·licitades, en el cas de ser acceptades, provocarien un cost econòmic 
en el servei que agreujaria més el dèficit d’aquest, així com dificultats en la seva gestió 
tributària, raons per les quals es considera adient la no concessió de les esmentades 
bonificacions. 

Considerant que respecte a la segona al·legació, l’article 17 de la Llei 51/2002, 
de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, preveu la possibilitat d’aplicar un recàrrec de fins el 50% en al quota 
líquida de l’impost sobre béns immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb 
caràcter permanent, si bé la normativa indicada no preveu la possibilitat de fixar un 
recàrrec inferior en funció de la declaració voluntària del subjecte passiu respecte als 
immobles desocupats, raons que justifiquen l’acceptació de la primera part de 
l’al·legació i la desestimació de la segona part de la mateixa. 
 

En la seva virtut,  S´ACORDA: 
PRIMER: Estimar l’apartat a) de la primera al·legació, relatiu a l’ordenança 

fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries (taxa pels serveis de 
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans), 
quedant redactat l’article 6.7 en els termes següents: 
 7.- Ens els casos exclusius d'establiments industrials i/o comercials, que acreditin 
abans de l’1 de gener, l'ús de la deixalleria tindran les següents bonificacions: 
. De 10 a 15 viatges: 10% 
. De 15 a 30 viatges: 20% 
. De 30 a 45 viatges: 30% 
. Més de 45 viatges:  40% 
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 Serà imprescindible disposar del carnet personalitzat de l’any de referència -que 
justifiqui aquestes aportacions de residus- que serà complimentat en la deixalleria 
ubicada en aquest municipi. La bonificació s’aplicarà cada any després de rebre de la 
Mancomunitat del Penedès Garraf, com gestora de la deixalleria, el corresponent llistat 
d’usuaris beneficiaris d’aquesta bonificació. 

SEGON: Desestimar els apartats b), c), d) i e) de la primera al·legació, relatius 
a l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per recollida d’escombraries (taxa 
pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids 
urbans), pels motius exposats anteriorment. 

TERCER: Estimar en part la primera al·legació relativa a l’ordenança fiscal 
núm. 26, reguladora de l’impost sobre béns immobles, en el sentit d’afegir l’apartat 5 
en l’article 7è, amb el següent redactat: 

2) Els immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter 
permanent, per acomplir les condicions que es determinen reglamentàriament, tindran 
un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost.  

QUART: Desestimar l’al·legació de l’apartat b) relativa a l’ordenança fiscal 
núm. 26, reguladora de l’impost sobre béns immobles, en el sentit de no fixar un tipus 
de recàrrec diferent als immobles desocupats que siguin declarats voluntàriament pel 
subjecte passiu.  

CINQUÈ: Aprovar definitivament l’expedient de modificació de les ordenances 
fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics per a l’exercici econòmic de 
2004, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb el 
que disposa l’article 17.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Aquest acord s’ha aprovat per unanimitat, si bé Josep Ramon (PP) fa constar la seva 
discrepància quant al punt 3 de l’acord, relatiu al recàrrec en l’impost sobre béns 
immobles. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero afirma compartir la filosofia de les al·legacions 
presentades per ERC, i que s’ha incorporat al text tot allò que tècnicament és possible. 
Es tracta d’estimular la gestió responsable dels residus no domèstics, mitjançant 
l’aplicació de bonificacions per viatges a la deixalleria, i d’ aplicar un recàrrec en l’IBI 
pels habitatges desocupats tant bon punt existeixi la reglamentació corresponent. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra únicament contrari al recàrrec del 50% per habitatges 
desocupats, ja que per a ser admissible s’haurien d’haver adoptat altres mesures 
compensatòries, com les bonificacions per a famílies nombroses. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra d’acord amb el dictamen, i destaca que cal estimular l’ús 
de la deixalleria. Fa una crida a fer campanyes sobre aquesta qüestió i sobre la recollida 
selectiva, el resultat de la qual fins ara no és satisfactori. També és positiu que si 
existeix reglamentació es pugui aplicar immediatament el recàrrec per habitatges 
desocupats. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que votarà a favor. La mesura sobre l’ús de la deixalleria 
afavoreix el medi ambient, i el recàrrec en l’IBI és procedent. Tanmateix, recorda que 
CiU va proposar en el seu moment una esmena en aquest sentit que fou rebutjada, 
mentre que ara que la proposa ERC s’accepta, i pregunta les raons del canvi d’actitud. 
Contesta Francisco Romero que la prudència aconsellava fa dos mesos no implementar 
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el recàrrec per raons de seguretat jurídica, però ara s’ha vist que altres municipis s’han 
decidit per fixar-lo, malgrat que caldrà disposar del reglament adient. 
 
 
IX. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2004 
 
El text del dictamen final, després de certs canvis introduïts per la ponència, és el 
següent: 
 
 1er.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 
2.004, integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat 
Municipal de Comerç i Turisme, Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme 
Autònom Administratiu Torras i Bages, Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. 
(SOVIPARSL), Societat Serveis de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa 
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca 
del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  11.671.362,81 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  9.559.415,14 
Cap. 3 Despeses financeres .................................................  680.220,70 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  3.079.631,49 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  9.056.402,45 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  160.350,00 
Cap. 8 Actius financers........................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.536.001,45 
           TOTAL DESPESES..................................................  35.743.990,04 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes .....................................................  10.339.752,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ..................................................  660.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  9.033.543,43 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  7.229.230,86 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  567.521,32 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals.......................................................  4.279.911,59 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  1.327.247,84 
Cap. 8 Actius financers........................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  2.306.759,00 
TOTAL INGRESSOS...........................................................  35.743.990,04 
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PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  9.965.981,62 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  5.887.177,01 
Cap. 3 Despeses financeres .................................................  563.727,21 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  4.533.056,31 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  5.305.679,83 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  694.403,00 
Cap. 8 Actius financers........................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.535.989,45 
           TOTAL DESPESES..................................................  28.486.620,43 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes .....................................................  10.339.752,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ..................................................  660.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  4.251.571,08 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  7.191.634,18 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  298.781,74 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions ............................................  3.448.427,59 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  760.423,84 
Cap. 8 Actius financers........................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.536.006,00 
           TOTAL INGRESSOS................................................  28.486.620,43 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  278.159,56 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  485.410,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  18.350,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  912.500,00 
           TOTAL DESPESES..................................................  1.694.419,56 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  7.218,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  731.868,56 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  42.833,00 
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2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital..........................................  912.500,00  
           TOTAL INGRESSOS................................................  1.694.419,56 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  131.518,61 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  303.757,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  5.108,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.850,00 
           TOTAL DESPESES..................................................  442.233,61 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  182.291,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  256.318,61 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  1.774,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  1.850,00 
           TOTAL INGRESSOS................................................  442.233,61  
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  34.746,86 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  81.647,00 
Cap. 3 Despeses financeres .................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  125.000,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  12,00 
           TOTAL DESPESES..................................................  241.645,86  
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  25.763,94 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  90.863,92 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  125.000,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  12,00 
          TOTAL INGRESSOS.................................................  241.645,86 



 18 

 
PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  7.572,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  39.171,00 
           TOTAL DESPESES..................................................  46.743,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  46.737,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  6,00 
           TOTAL INGRESSOS................................................  46.743,00 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
Cap. 1  Despeses de personal..............................................  66.600,98 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis ...................  63.873,15 
            TOTAL DESPESES.................................................  130.474,13 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
Cap. 4  Transferències corrents ..........................................  130.474,13 
             TOTAL INGRESSOS..............................................  130.474,13 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  445.907,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis .........................  90.403,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  49.763,00 
           TOTAL DESPESES..................................................  586.073,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  216.776,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  318.912,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  622,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  49.763,00 
TOTAL INGRESSOS...........................................................  586.073,00 
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PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  693.880,18 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  2.569.231,98 
Cap. 3 Despeses financeres .................................................  96.938,49 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  21.523,72 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.001.438,62 
           TOTAL DESPESES..................................................  4.383.012,99 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  4.349.923,41 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  33.089,58 
            TOTAL INGRESSOS...............................................  4.383.012,99 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  54.568,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  70.344,00 
Cap. 3 Despeses financeres .................................................  19.315,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.660.171,00 
           TOTAL DESPESES ..................................................  1.804.398,00 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 5  Ingressos patrimonials............................................  190.409,00 
 
3) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  831.484,00 
Cap. 7Transferències de capital..........................................  11.764,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  770.741,00 
           TOTAL INGRESSOS ................................................  1.804.398,00  
 
 
DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
1.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme           231.343,61      
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages               46.737,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       81.548,24 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports         728.562,56 
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1.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                         318.912,00 
3.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                       130.474,13  
1.75101.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. Turisme               1.850,00 
2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                    125.000,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports         357.440,00 
1.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                          49.763,00  
              
2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal 
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre 
"Cal Bolet" i Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat 
redactades per la Intervenció Municipal. 
 
3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents 
places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual, la qual plantilla serà 
objecte de  publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les 
retribucions bàsiques i complementàries aplicables al diferents llocs de treball de 
l'entitat local a partir del dia 1 de gener del 2.004, en els termes resultants del llistat o 
relació que figura a l'expedient. Així mateix es té amb compte la necessitat de donar 
compliment a la interlocutòria dictada per la Sala Contenciosa del tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya de data 30 de juny de 2003. 
  
4art.- Augmentar l'assignació dels Grups Municipals en concepte de subvenció per les 
seves despeses de funcionament en un 3%. 
 
5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC), 1 en 
contra (CUP) i 7 abstencions (CiU i PP). 
 
En nom de l’equip de govern, defensa en primer terme el dictamen el portaveu del grup 
Socialista Marcel Esteve. Afirma que es tracta d’un pressupost ambiciós d’inici de 
mandat elaborat pel grup de govern, si bé recull inquietuds ciutadanes i d’altres grups 
municipals. 
 
Manifesta Marcel Esteve que el pressupost conté cinc línies estratègiques o àmbits que 
cal prioritzar: 
 
1) Via pública de qualitat (neteja, seguretat ciutadana, qualitat dels espais verds, 
remodelació de les places del Firal i dels Segadors, parc de Llevant, voreres, etc.). 
2) Atenció a les persones, principalment en cultura i educació (igualtat d’oportunitats, 
Pla d’acció cultural, serveis socials, noves places de llars d’infants, museu i auditori, 
etc.). 
3) Participació i acords ciutadans (grups de participació ciutadana, pressupost 
participatiu, civisme, integració de nouvinguts, etc.). 
4) Desenvolupament del POUM i serveis ciutadans (elaboració del PAUM, plaça de 
Cap d’Obres i Projectes, vialitat, plans especials del carrer Comerç i de la muntanya de 
Sant Pau, etc.). 
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5) Promoció i dinamització de la vila (treball amb diferents institucions 
supramunicipals, Pla director, Fòrum de les Cultures, promoció comercial i turística, 
etc.). 
 
També en nom de l’equip de govern, intervé el regidor d’Hisenda Francisco Romero, 
per a dir que el marc normatiu actual (Llei d’estabilitat pressupostària) dificulta als 
ajuntaments la confecció dels seus pressupostos i limita la seva autonomia financera i la 
capacitat per millorar els serveis. Celebra no obstant que l’Ajuntament s’avancés bastant 
a la llei, la qual cosa permet un marge, encara que insuficient, d’autonomia. 
 
Francisco Romero destaca que no es pot renunciar a prestar serveis, tot i que els tenim ja 
igual o més potents que ciutats amb molta més població, i d’altra banda els ingressos no 
es poden incrementar. S’haurà de tenir capacitat per fer més coses amb menys recursos. 
Recorda que l’increment de les Ordenances es va ajustar a l’IPC, incrementant-se els 
dèficits de certs serveis. Cal atendre la demanda de millors serveis i de més inversions, 
per a la qual cosa el pressupost augmenta globalment un 22%, i l’apartat d’inversions en 
un 100%, cosa que és possible gràcies a la planificació i a la venda d’immobles com 
l’edifici de l’hotel. 
 
Romero assenyala que el pressupost s’ha elaborat en la perspectiva del mandat 
municipal. S’han incorporat ja des d’un inici diferents aportacions d’ERC, i 
posteriorment altres de grups municipals diferents (via pública, contenidors soterrats, 
ajuts a joves per habitatges, aportació a la festa major, participació ciutadana, transport 
públic, etc.). 
 
Entrant en el detall del pressupost, Francisco Romero comenta que els ingressos 
corrents superen la despesa corrent, la qual cosa permet destinar la diferència a 
inversions. El capítol I s’incrementa un 11%, tenint en compte les noves places en 
matèria de policia i llars d’infants, el capítol II un 13% (s’incrementa de forma molt 
important el manteniment de parcs i jardins), el capítol IV de transferències s’apuja un 
12%. Respecte de les inversions, Romero comenta les principals (nou auditori, millores 
a Cal Bolet, millores a la sala del Casal, plaça Milà i Fontanals, ampliació de voreres, 
reasfaltat de carrers, Museu de Vilafranca malgrat que el projecte no està tancat, etc.). 
 
Ja en el torn d’intervencions dels grups, Otger Amatller (CUP) comenta que el 
pressupost és complicat de desxifrar. Hi ha moltes partides, però no es fa esment de les 
prioritats ni s’incorporen quadres i gràfics indicatius. Malgrat que el pressupost preveu 
aspectes i inversions positives (com és el cas de les inversions en cultura), anuncia el vot 
no favorable de la CUP. En aquest sentit, no es prioritzen qüestions importants com el 
desenvolupament del PERI del nucli antic, el medi ambient o l’estalvi en el consum 
d’aigua; considera que el pressupost no s’ha explicat bé, i que no hi ha hagut un 
veritable procés de participació ciutadana. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta en desacord amb el pressupost. Es garanteix la 
construcció de l’auditori, la qual cosa és positiva, però el PP entén que la prioritat és el 
Museu, i no està clara la subvenció especial que s’ha de rebre per aquesta finalitat. A 
més, són necessàries altres inversions com un reasfaltat general dels carrers. Accepta 
que es vengui una part de terrenys per a inversions, però s’ha de tenir en compte que el 
patrimoni de sòl s’ha de destinar a habitatge protegit. Comenta Josep Ramon que la Llei 
d’estabilitat pressupostària saneja financerament l’Ajuntament i evita l’endeutament 
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excessiu, i reclama una descentralització també de la Generalitat vers els ens locals. 
Finalment, afirma que no votarà en contra, sinó que s’abstindrà, si el govern municipal 
garanteix verbalment que es prestarà atenció especial a la solució de la qüestió del 
Museu. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que en els dos darrers anys ERC no va votar a favor del 
pressupost. Enguany el vot serà de confiança i favorable, malgrat que a finals d’any 
s’hauran de passar comptes. Afirma que ERC ha negociat el pressupost amb el PSC des 
de fa un temps, i que s’han recollit diverses aportacions del seu grup (prioritat al Museu, 
al nou auditori –no pavelló polivalent-, ajuts a domicili per a la gent gran, supressió de 
barreres arquitectòniques,etc.). Finalment el govern municipal ha desistit del propòsit de 
convertir en una inversió prioritària l’aparcament de la zona de les Clotes. Ramon Xena 
remarca que altres partides s’haurien d’ampliar, però que hi ha limitacions 
pressupostàries objectives. Caldria fer un reasfaltat dels carrers, però sobretot controlar 
les obres per evitar l’existència de rases que no es reposen correctament; també s’han de 
fer campanyes de conscienciació i civisme. ERC aposta per la modernització del Museu, 
però l’assumpte s’haurà de consensuar, sense que l’aprovació del pressupost suposi un 
xec en blanc en la matèria. 
 
Aureli Ruíz (CiU) constata que malgrat que les Ordenances Fiscals s’han incrementat 
segons l’IPC, els ingressos s’apugen un 10%, com a conseqüència en bona part d’un 
augment importantíssim de la població (2.000 persones en un any) que segueix en 
augment i que pot ser insostenible. Destaca que gairebé tots els ingressos es destinen a 
despesa corrent, ja que el superàvit financer és mínim, la qual cosa obliga a finançar les 
inversions d’una altra manera. Aquesta situació és preocupant per al futur, ja que és 
possible que no hi hagi gairebé marge per a noves inversions, perquè no serà possible 
tornar a vendre l’edifici de l’hotel o altres terrenys. Ruíz destaca que les inversions 
ordinàries es financen amb crèdits i baixen en picat, i això tenint en compte que encara 
no s’ha començat a amortitzar el crèdit per al cobriment del ferrocarril. 
 
Aureli Ruíz afirma que a la vista de la despesa en medi ambient i benestar social no es 
pot dir que estiguem en presència d’un pressupost amb vocació social. CiU ha demanat 
una sèrie de canvis i dotacions (asfaltat de carrers, ajuts per a joves destinats a l’accés a 
l’habitatge, noves places de policia, cursos de català, augment de l’aportació municipal a 
la festa major, auditori, ampliació del manteniment de les zones verdes, etc.), una part 
dels quals han estat acceptats, mentre que altres (com l’aparcament de camions, la 
millora dels mercats, l’ampliació de l’illa de vianants o l’ampliació substancial de la 
plantilla policial) no. CiU no comparteix l’estructura del pressupost perquè la inversió 
ordinària baixa, però s’abstindrà tenint en compte les demandes que finalment s’han 
acceptat (accés a l’habitatge de joves, festa major, contenidors soterrats, problema de les 
pintades, etc.). Agraeix l’actitud dialogant del regidor d’Hisenda, però demana 
començar a treballar ja amb consens en el pressupost següent, per estudiar com s’ha de 
gestionar l’escassetat de recursos i la necessitat d’inversions. 
 
L’alcalde Joan Aguado, sobre la qüestió del Museu, remarca que la fundació hi treballa, 
però que l’Ajuntament lògicament hi està implicat. S’ha de definir com ha de quedar el 
Museu i com es financen les inversions, i s’ha de fer des del consens per tal d’assolir la 
necessària modernització d’aquest equipament. Josep Ramon (PP) després d’aquest 
compromís, anuncia la seva abstenció en la votació. 
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El ponent Francisco Romero afirma compartir moltes de les inquietuds de la CUP 
(pressupost participatiu, PERI del nucli antic, pla d’acció ambiental, solidaritat i 
cooperació, etc.), i manifesta que ja estan previstes en el pressupost. Aquest document 
obeeix a un model estàndard, i la introducció de gràfics o altres canvis podria ser 
interpretada com a una forma de manipulació. Cita accions del pressupost derivades del 
PERI, i demana a la CUP un vot de confiança. 
 
Quant a la intervenció del PP, Francisco Romero manifesta que algunes demandes (via 
pública, reasfaltat, etc.) estan ja previstes. Hi ha voluntat de tirar endavant el Museu, 
malgrat que el projecte no està tancat, per la qual cosa es preveu una aportació genèrica 
important per al 2004. 
 
En relació amb ERC, accepta denominar el nou equipament cultural com Auditori (no 
pavelló) i avançar en el projecte de museu per consens. Agraiex la col·laboració del grup 
d’ERC. 
 
Respecte de les afirmacions del regidor de CiU Aureli Ruíz, Francisco Romero es 
mostra d’acord amb una bona part de la seva anàlisi, però afirma que ve donada per la 
situació financera general. Reitera que cal fer més amb menys, i parlar sobre com s’ha 
de fer. Tot i així, manifesta que postures que advoquen per la reducció dels tributs locals 
com les expressades en aquest ple fa poques setmanes no són coherents amb aquesta 
anàlisi, perquè no es pot recaptar menys i alhora fer més despesa corrent i més 
inversions. 
 
Finalment, Otger Amatller (CUP) reitera la seva demanda de pressupostos clars i 
participatius. El seu grup no pot donar suport al pressupost fins que no hi hagi una 
estratègia per a gestionar-lo democràticament. 
 
 
X. OPERACIÓ CRÈDIT FINANÇAMENT INVERSIONS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ CINC-
CENTS TRENTA SIS MIL EUROS (1.536.000,00 €) amb la finalitat d’obtenir els 
recursos necessaris per al finançament dels projectes d’inversió que figuren en el 
pressupost municipal de l’exercici de 2004. 

SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes  les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la 
Diputació de Barcelona el conveni regulador del programa CRÈDIT LOCAL per a 
l’obtenció d’un préstec d’import 1.536.000,00 €. 

TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus 
d’interès del mateix préstec, amb càrrec al programa CRÈDIT LOCAL i sotmès a les 
condicions que imposen les normes reguladores. 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de 
la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona 
gestioni precisa autorització. 
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L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, d’ERC i 
de la CUP) i una abstenció (PP). Estaven absents temporalment del saló de sessions el 
regidor Pere Regull i la regidora Emília Torres. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció per coherència amb la seva postura 
respecte del pressupost. 
 
 
XI. DELEGACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
 

La disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de 
reforma de la Llei reguladora d’hisendes locals, preveu la compensació a favor de les 
entitats locals per pèrdua d’ingressos derivada de la reforma de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques. 

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda HAC/3154/2003, de 12 de novembre, per la 
qual s’estableix el termini de remissió d’informació per al càlcul de la liquidació 
definitiva de la compensació a favor de les entitats locals per pèrdua d’ingressos 
derivada de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, publicada al Butlletí 
Oficial de l’Estat núm. 273, de 14 de novembre de 2003, al seu apartat 1, estableix 
textualment: 

“El montante definitivo de la compensación a favor de las Entidades Locales 
por pérdida de ingresos derivada de la reforma del Impuesto sobre Actividades 
Económicas a la que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 
27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se 
calculará a instancia de las entidades locales afectadas, para lo que éstas deberán 
presentar dentro de los dos primeros meses de 2004, la correspondiente solicitud y la 
documentación adicional precisa, que, mediante Resolución establezca la Dirección 
General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial”. 

Així mateix, l’apartat 2 de dita Ordre Ministerial preveu que els Ajuntaments 
que tinguin encomanada la gestió recaptatòria de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques a un altra entitat local supramunicipal podran, mitjançant acord plenari, 
delegar en aquesta última la sol·licitud de compensació. 

Atès que aquest Ajuntament té delegada a favor de la Diputació de Barcelona la 
gestió de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, resulta procedent, a l’empara del 
previst a l’esmentada Ordre Ministerial, delegar en aquesta última les facultats 
referides a la sol·licitud de compensació corresponent a aquest municipi. 

 
Per consegüent, es proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents 
ACORDS: 
PRIMER: Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu 

l’apartat 2 de l’Ordre del Ministeri d’Hisenda HAC/3154/2003, de 12 de novembre, les 
facultats referides a la sol·licitud de compensació a favor d’aquest Ajuntament per 
pèrdua d’ingressos derivats de la reforma de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, a 
que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 51/2002, de 27 de desembre, 
de reforma de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

SEGON: El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 
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TERCER: Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el 
present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat 
Autònoma per a general coneixement, d'acord amb el previst als articles 13 de la Llei 
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i 7.2 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero esmenta que la Diputació gestiona l’IAE, per la 
qual cosa és coherent que faci el seguiment de la compensació adient a favor de 
l’Ajuntament. 
 
Josep Ramon (PP) pregunta si la pèrdua de recaptació per l’IAE queda compensada, ja 
que en aquest cas s’hauria d’aplicar l’acord de reduir el tipus de l’impost en aquest 
supòsit, pres quan es van aprovar les ordenances fiscals. 
 
L’Interventor Antoni Peiret contesta que per ara s’ha rebut només un pagament a 
compte, i no la totalitat de la pèrdua de la recaptació. Sobre si és possible que la 
compensació arribi finalment al 100%, contesta que ni ell ni ningú ho saben, ja que 
s’hauran d’aportar documents d’acord amb la recaptació obtinguda el 31-12-03, data a la 
qual encara no s’ha arribat. 
 
 
XII. MOCIÓ ERC SOBRE LA FESTA MAJOR  
 
Aquest punt resta retirat de l’ordre del dia, a instàncies del mateix grup municipal 
(ERC) que havia presentat la moció. 
 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE RECUPERACIÓ MEMÒRIA HISTÒRICA  
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup d’ERC: 
 

Donat que al Cementiri de Vilafranca podem trobar actualment una zona 
clarament identificable com a destinada a un cert tipus de víctimes de la Guerra Civil. 

Tenint present que aquesta zona, a data d’avui, presenta un estat lamentable de 
conservació, impropi de la nostra vila i desconsiderat envers els caiguts. 

Essent conseqüents amb les mocions aprovades pels partits catalans de tradició 
democràtica d’aquest Ajuntament, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, insta l’equip de Govern i, per extensió a tots els Grups Municipals a 
pronunciar-se a favorablement  sobre el següent: 

-  Instar l’equip de Govern a condicionar com  cal tant aquesta zona en concret 
com d’altres indrets del cementiri que així ho requereixen. 

-  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a complir, de forma 
immediata, el compromís adoptat per la majoria del Parlament referent a la 
“Proposició no de llei sobre la reparació moral a les víctimes de la Guerra Civil i de la 
postguerra desaparegudes i enterrades sense identificar i el dret dels familiars a 
recuperar-ne les restes, el nom i la dignitat”. Tram. 250-03260/06, presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb el núm. de registre 51362 i 
admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el 17-12-2002, així com referent a la moció 
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217/VI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació de la memòria històrica, 
especialment pel que fa al reconeixement de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la postguerra”, publicada, l’aprovació, en el Ple el 31 de març de 2003, 
BOPC 410, pag. 9. 

-  Iniciar les gestions pertinents de cara a contactar amb els familiars dels 
desapareguts en la nostra comarca 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup del PP. 
 
Defensa la moció la regidora d’ERC Mònica Gispert, tot remarcant que molts morts de 
la guerra civil estan enterrats de manera anònima, situació que s’ha de corregir. Com 
deia Javier Cercas, no ets mort del tot mentre algú et recorda. 
 
Els portaveus dels altres grups (tret de Josep Ramon que anuncia la seva abstenció) 
donen suport a la moció, i Marcel Esteve (grup Socialista) afirma que està en procés un 
estudi de recerca dels noms de 180 persones enterrades al cementiri, la identitat de les 
quals es farà saber a l’associació que treballa en aquesta matèria. 
 
 
XIV. MOCIÓ D’ERC SOBRE ACCESSIBILITAT  
 
El text de la moció d’ERC és el següent: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
Atès que el passat dia 03/12/2003 estava declarat el dia de les persones amb 

discapacitats. 
Atès que en aquest ple des de l’inici d’aquesta legislatura ja han sortit 

diferents temes relacionats amb persones amb discapacitats diverses. 
Atès que s’adjunta a aquesta moció dos escrits, estudis o directrius a tenir en 

compte. 
Atès que com sempre, les lleis poden ser bones, però els reglaments pitjors (llei 

1991), els reglaments estan adreçats a propietaris. 
Atès que l’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i ha de vetllar 

per la no discriminació. 
Atès que cada cop més  l’incivisme comporta molèsties a col·lectius diversos 

(discapacitats, gent gran, etc.) 
 

S’ACORDA 
1.- Utilitzar els dos escrits que s’adjunten, per tal de donar un pas més cap a la 

normalització i la no discriminació dels diversos col·lectius directament implicats en els 
temes de accessibilitat. 

2.- Aplicació de les ordenances en tot el que afecta a cotxes sobre voreres, i en 
cotxes estacionats en les reserves per discapacitats 

3.- Fer un seguiment de tot tipus d’obres, per tal d’evitar, contenidors sobre 
voreres, tanques mal senyalitzades etc., que impedeixen la mobilitat normal de la gent 
amb problemes. 

4.- Demanar a les diferents administracions que facin alguna cosa mes que no 
pas bones intencions, en la adaptació tant dels autocars com de trens per tal de que 
siguin accessibles. 
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5.-Que es faci una memòria de tots els edificis públics de Vilafranca on consti 
les barreres arquitectòniques pendents d’adaptació i un calendari d’execució. 
 6.- En totes les llicències d’obertura de comerços i altres, serà condició 
indispensable la supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Ramon Xena (ERC) esmenta la importància dels escrits annexos a la moció. Durant el 
40% de la vida una persona té problemes d’accessibilitat. La problemàtica afecta al 30% 
de la població (nens i mares amb cotxet, gent gran, lesionats, etc.). El Reglament 
aplicable a Catalunya en matèria d’accessibilitat és molt deficient. A Vilafranca hem 
d’anar més enllà de la norma vigent, de manera que tots els edificis i comerços han de 
ser accessibles. 
 
Josep Ramon (PP) defensa tots els progressos que es puguin fer en aquesta matèria. 
Afirma que finalment hi haurà trens de rodalies accessibles, i que estan en marxa 
mesures semblants quant als autobusos de línia. 
 
Patro Recober (grup Socialista) es mostra favorable a la moció. A Vilafranca tenim un 
pla d’accessibilitat que ajuda a anar traient barreres, malgrat que la feina encara pendent 
és important. En els edificis municipals s’ha fet ja tot allò tècnicament possible, però cal 
avançar respecte de la via pública i del disseny per a tothom. 
 
 
XV. MOCIÓ DE CIU SOBRE CONSELL ESCOLAR  
 
Se sotmet al ple la següent moció de CiU: 
 

Des del passat 30 d’octubre, en el procés iniciat per renovar el Consell Escolar 
Municipal de Vilafranca –que es regeix per la Llei reguladora dels Consells Escolars 
25/1985 del 10 de desembre, desenvolupada pel decret 404/1987 del 22 de desembre -, 
hem observat les següents irregularitats: 

- Les bases d’organització i funcionament del CEM de Vilafranca són del 20 de 
febrer de 1991 i, per tant, no s’adapten a l’actual sistema educatiu 

- En el moment de constituir el CEM, el senyor president – en aquet cas la 
persona que ha estat delegada per l’alcalde, el regidor d’ensenyament, el senyor Josep 
Colomé i Ferrer –no hi era present. 

- A més, en el moment de constituir el CEM, també hi faltava l’assistència 
d’altres persones, fins i tot d’algú que, fins al 30 d’octubre no havia estat convocat. 

- Tot i que les bases d’organització actuals estableixen una composició que 
inclou a 5 directors de centres públics i a 3 titulars de centres concertats, en l’actual 
composició del CEM només hi han estat admesos 2 titulars de centres concertats. 

- Quant el dia 6 de novembre es va celebrar un plenari del CEM, una persona 
representant d’un sindicat es va presentar també com a membre del CEM, quan en 
realitat, les bases no acullen aquesta possibilitat. 

- Quan, en el mateix plenari, s’havia de constituir la comissió permanent del 
CEM, que té l’important missió de preparar els punts dels següents plenaris, es va dir 
que no hi havia temps per fer-ho. 
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Ateses doncs, les anteriors irregularitats, el grup municipal de CiU creu que 
l’actual CEM de Vilafranca no té prou força ni és prou plural per sol.licitar o justificar 
assumptes que afectin als centres escolars vilafranquins davant d’instàncies superiors i, 
per tant, fa arribar la següent proposta a fi que aquest Ple Municipal  

 
ACORDI: 
1.- Que la regidoria d’educació revisi i actualitzi les actuals bases 

d’organització del CEM i que, en un termini curt de temps, presenti aquestes bases 
revisades i actualitzades al Consell Territorial corresponent a fi que siguin acceptades. 

2.- Que, un cop acceptades, s’apliquin les noves bases i els seus membres 
celebrin un plenari extraordinari per consensuar quin paper volen que dugui a terme el 
CEM amb respecte per tots els centres educatius de la vila, sense distinció. 

 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (grup de CiU) i 15 en contra (resta 
de grups). 
 
Defensa la moció Àssen Cámara (CiU), remarcant que les bases del consell s’han 
d’actualitzar, que els polítics han de consensuar certes polítiques per als centres escolars 
i que cal evitar malentesos de forma. 
 
Mònica Gispert (ERC) , Josep Colomé (PSC) i Josep Ramon (PP) demanen a CiU que 
retiri la seva moció, perquè ja es va acordar que el mateix Consell Escolar proposaria 
unes noves bases per a sotmetre-les després al ple. L’actualització és necessària, però 
amb el parer (proposta) previ del consell. Manifesten que sembla que CiU es vulgui 
apropiar de la iniciativa del CEM. Josep Colomé, d’altra banda, entra en el detall de les 
diferents qüestions a què es refereix la part expositiva de la moció, i nega l’existència 
d’irregularitats. 
 
Després d’una intervenció de Marcel Esteve (grup Socialista) demanant que els dubtes o 
els malentesos es consultin o es parlin abans de fer mocions o rodes de premsa, es 
produeix un debat entre Pere Regull (CiU) i l’alcalde Joan Aguado sobre els 
procediments i les formes de debat en el si de l’Ajuntament. Pere Regull afirma que ara 
mateix s’està dialogant i que l’actitud de diàleg existirà sempre en el ple, i Joan Aguado 
que es pot dialogar tot l’any i no donar-se l’esquena quan no se celebra un ple. 
 
 
XVI. MOCIÓ SOBRE SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES  
 
Es dóna lectura a la moció següent, presentada pels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de 
la CUP: 
 

El procés de reconeixement de les seleccions catalanes a nivell internacional és 
llarg i té ja una certa història al darrera. Aquest anhel del poble de Catalunya, 
expressat en ocasions diverses i en formes també diverses, esdevé cada cop més una 
necessitat que Catalunya té com a nació, però també com a país esportiu. 

Catalunya és un país on l’esport ha estat i està fortament arrelat, i sovint, ha 
realitzat un paper capdavanter en la promoció i la pràctica de l’esport i l’educació 
física. Així vàries federacions esportives catalanes i diferents seleccions nacionals de 
Catalunya han estat pioneres en la seva actuació, com també en la introducció de nous 
esports en l’àmbit estatal. 
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En l’actualitat, l’esport individual d’èlit i les seleccions nacionals d’un o altres 

esports que participen en competicions internacionals o de gran importància, tenen una 
repercussió popular i un ressò internacional de gran rellevança que hom no pot 
ignorar, i el que és més important, la voluntat expressada per catalans i catalanes de 
ser presents al món amb veu pròpia, amb els nostres símbols i representant el nostre 
país. És un dret al que no podem ni volem renunciar. 

El desig de l’esport català de gaudir de representació internacional estableix un 
objectiu molt arrelat en el temps. Ja en l’any 1900, un equip de cinc remers catalans va 
participar als JJOO de París de manera no oficial i com a representants del Club de 
Regates de Barcelona. L’any 1913, el delegat espanyol del COI, va autoritzar la 
constitució del primer Comitè Olímpic Català amb la intenció d’aconseguir la seva 
inclusió als JJOO de Berlín de 1916, que van ser suspesos a causa de la primera guerra 
mundial. El mateix 1916, el COI va adreçar una carta a la Federació Atlètica Catalana 
oferint-li un lloc de delegat amb dret d’assistència, representació, veu i vot a les 
reunions del Comitè Olímpic Internacional. El 1922 es crea el segon COC sota el nom 
de Confederació Esportiva de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia atorgada 
per l’aprovació dels seus estatuts per part del Governador de Barcelona d’aquella 
època. Aquell mateix any la Confederació va rebre la Copa Olímpica creada pel COI 
per a premiar l’entitat que cada any més s’hagués significat en el treball pro 
desenvolupament de l’esport. Mai cap altra entitat de l’Estat Espanyol havia rebut 
aquesta distinció. 

El mateix baró de Coubertin, en el seu llibre “Memòria Olímpica” cita en 
diverses ocasions Catalunya com a país integrant del moviment olímpic en base a la 
seva doctrina “un país olímpic i una nació no sempre corresponen a un estat”. Ja 
l’agost de 1920, el periodista Josep Elies i Juncosa manifestava, al diari “La Veu de 
Catalunya”, que el propi baró de Coubertin havia acollit la demanda de Barcelona 
d’organitzar els Jocs de 1924 amb satisfacció i que havia comunicat al COC que la 
qüestió del reconeixement de Catalunya com a membre del COI figuraria a l’ordre del 
dia de la XVIII sessió del Comitè Internacional junt amb la Irlandesa. Desprès, durant 
la II República espanyola, l’esport català torna a tenir presència internacional 
mitjançant la participació de la Federació Catalana de Rugbi en les reunions 
constituents del seu homòleg internacional (FIRA) i va tenir un membre al Comitè 
general d’aquesta Federació de 1934 fins a 1940. 

En aquest darrers 25 anys Catalunya ha recuperat les institucions 
democràtiques i nacionals i els avenços en el nostre Estatut d’Autonomia reconeixen en 
la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d’esports i, per tant, 
la possibilitat de desenvolupar Catalunya com a país esportiu. 

Les traves per a que Catalunya disposi de seleccions catalanes que competeixin 
en l’àmbit internacional han estat una constant. 

Per tot això, demanem l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca a la plataforma 
pro-seleccions catalanes, així com iniciar el procés necessari per instar el govern de la 
Generalitat de Catalunya a seguir treballant per aquest objectiu tan esperat, canviant 
el marc legal si és necessari. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest al 
grup del PP. 
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Joan Ríos (ERC) defensa que Catalunya ha de tenir pes exterior, i que cal un 
reconeixement de les seleccions esportives catalanes per tal que puguin competir 
internacionalment. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i proposa un matís de redactat que ja s’ha 
incorporat al redactat. També proposa inicialment que les referències a Catalunya es 
facin als Països Catalans, malgrat que finalment es constata que ara mateix aquesta 
pretensió no sembla massa viable. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, perquè les normes internacionals 
prohibeixen la constitució de seleccions esportives en els termes que es demanen a la 
moció. 
 
Emília Torres (CiU) recolza plenament la moció, però denuncia l’ús partidista que s’ha 
volgut fer de la plataforma pro-seleccions catalanes. 
 
Àngela Agramunt (grup Socialista) també es mostra favorable a la moció.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Josep M. Figueras (CiU) fa referència a una pregunta que va fer per escrit el 22 
d’octubre sobre aspectes del Pla d’acció cultural. La resposta de Lourdes Sánchez es 
refereix a la composició de la comissió que treballa en el Pla, a les tasques per estudiar 
la creació d’un Institut de la Cultura i a determinats projectes concrets (festa major, 
programació teatral, etc.). Pregunta en quina mesura la comissió ha intervingut en tots 
aquests projectes. 
 
Contesta Lourdes Sánchez que, tal com ja es deia en la contesta escrita, la comissió 
actualment no es reuneix, i està previst convocar-la després de festes per analitzar si 
continua la seva tasca. Mentretant, és la regidoria de Cultura la que està intervenint 
directament sobte tots els projectes esmentats, fins i tot l’estudi sobre la viabilitat d’un 
Institut de la Cultura. Proposa concertar una entrevista properament entre Josep M. 
Figueras i ella per parlar més detalladament de la qüestió. 
 
b) Josep M. Figueras (CiU) manifesta que el 22 d’octubre va demanar informació per 
escrit sobre serveis de retirada de vehicles de la via pública fets en els anys 2002 i 2003, 
imports de les sancions imposades i de les taxes cobrades, etc. La pregunta no ha estat 
contestada i demana explicacions. 
 
Contesta Joan Pareta que demana disculpes pel retard i que passarà les dades. Afirma 
que en una reunió del consell creat recentment sobre aquestes matèries ja va dir que 
seria millor esperar a acabar l’any per donar dades comparatives completes entre els 
exercicis 2002 i 2003, però sembla ser que el representant de CiU en la comissió no ha 
informat el senyor Figueras. De tota manera, es donarà la informació. 
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Replica Josep M. Figueras que ell va fer una pregunta per escrit, amb la finalitat que se 
li contestés per escrit també. Josep Ramon (PP) intervé per afirmar que en la comissió 
es va demanar el lliurament de la memòria corresponent a 2002. 
 
L'alcalde, després de desitjar unes bones festes nadalenques a tothom, aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

El secretari,                                                             Vist i plau 
                 L'alcalde, 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                            Joan Aguado i Masdeu 


