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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Núm. : 08/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de setembre de 2005 
Horari: de 20,02 a 22,50 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé 
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Aureli Ruíz i Milà 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor general 
Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 19 
de juliol de 2005. L’acta és aprovada per assentiment. 
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I. CESSIÓ DE TERRENYS A “ENTREM-HI” 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

L’any 1.998 es va crear l’entitat ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE 
PERSONES AMB DIFICULTATS SOCIO-LABORALS “ENTREM-HI” (d’ara endavant 
associació Entrem-hi). Es tracta d’una associació sense afany de lucre que, d’acord 
amb els seus estatuts, té per objecte l’ajut per a la inserció social, personal i laboral de 
col·lectius amb dificultats: discapacitats físiques i psíquiques, situacions de 
marginació, dificultats d’integració social, etc. Consta acreditat a l’expedient que 
l’associació esmentada és una entitat privada sense finalitat de lucre, amb seu a 
Vilafranca del Penedès i amb activitats desenvolupades dins del municipi. 

L’Ajuntament de Vilafranca és membre de l’associació Entrem-hi, segons un 
acord adoptat per unanimitat pel ple municipal el dia 16 de novembre de 1999. També 
formen part de l’associació entitats cooperatives amb finalitat social i sense ànim de 
lucre (empreses d’inserció) com “Nou Verd, SCCL” i “Nou Set, SCCL”, les quals estan 
portant a terme des de fa anys una tasca important i positiva de formació i integració 
laboral i social de persones amb risc d’exclusió social i/o en situació de discapacitat, 
preferentment mental. 

L’associació Entrem-hi ofereix suport i tasques d’assessorament, seguiment i 
promoció a empreses d’inserció laboral i social creades o que es puguin crear en el 
futur, i realitza activitats formatives de treballadors en risc d’exclusió social. Consta a 
l’expedient una memòria explicativa de les finalitats i les tasques de l’associació. 

El dia 24 de maig de 2000 l’Ajuntament de Vilafranca i l’associació ENTREM-
HI van signar un conveni de col·laboració. En virtut de l’esmentat conveni, 
l’Ajuntament va cedir a l’associació (i per extensió a les cooperatives d’inserció que en 
són membres) l’ús d’unes instal·lacions a l’indret denominat Pous d’en Rossell, i de 
determinades dependències administratives. També es va establir un suport tècnic de 
l’ens local a l’entitat associativa privada, una part del qual ve determinat per 
l’assumpció de la direcció de l’associació per part d’un tècnic municipal. 

Les instal·lacions municipals cedides en ús, situades a la zona Pous d’en 
Rossell, desapareixeran properament, tota vegada que l’espai que ocupen resta integrat 
en un polígon d’actuació urbanística (sector de pla de millora urbana), el procés de 
desenvolupament urbanístic del qual ja s’ha iniciat; en aquest sentit, ha estat aprovat 
inicialment el pla de millora urbana del sector. Per tant, es considera que cal posar a 
disposició de l’associació una nova superfície de terreny damunt la qual aquesta 
associació pugui construir-hi les instal·lacions necessàries per al desenvolupament de 
les seves activitats, en forma de magatzems, oficines, instal·lacions complementàries i 
espais lliures.   

És adient cedir gratuïtament a l’associació Entrem-hi la propietat d’una 
superfície de terreny de 3.078,40 m2, situada a la zona d’equipaments del sector de sòl 
Domenys I, i adquirida per l’Ajuntament per cessió obligatòria i gratuïta en virtut del 
projecte de compensació (reparcel·lació) del sector. Aquests terrenys objecte de cessió 
s’han de segregar de la finca registral núm. 26.184, i tenen la qualificació urbanística 
d’equipaments comunitaris (EQ). La finca originària núm. 26.184 esmentada té forma 
triangular i una superfície segons el Registre de la Propietat de 5.253,80 m2. Afronta: 
entrant esquerra amb el carrer del Camí d’en Morató; fons, amb zona verda del mateix 
Pla parcial Domenys I, i front i façana amb la carretera de Sant Jaume dels Domenys. 

El pla parcial del sector preveu com a usos principals d’aquest sistema 
d’equipaments el sanitari, el socio-cultural, l’educatiu i el recreatiu. Tanmateix, el ple 
municipal va aprovar inicialment, el dia 21 de juny de 2005, una modificació puntual 
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del POUM, la qual ha estat aprovada provisionalment de forma tàcita; una vegada 
aprovada definitivament, si escau, aquesta modificació, els terrenys tindran la 
qualificació genèrica d’equipaments comunitaris (clau 5), admetent-se entre altres els 
usos administratiu i de magatzem propis de l’activitat que hi portarà a terme 
l’associació ENTREM-HI i les empreses socials que en formen part.  

Els terrenys en qüestió tenen actualment caràcter demanial, i per a cedir-los 
s’ha de portar a terme d’acord amb la llei l’alteració de la seva qualificació jurídica, 
de forma que passin a tenir la condició de béns patrimonials. Aquest expedient 
d’alteració de la qualificació jurídica es pot tramitar simultàniament amb el de cessió 
del domini dels terrenys a l’associació ENTREM-HI. 
 

Per tot això, s'ACORDA: 
Primer.- Aprovar inicialment l'alteració de la qualificació jurídica (de bé de 

domini públic a bé de naturalesa patrimonial) del bé que s'ha esmentat, consistent en 
una superfície aproximada de 3.078,40 m2 situada a la zona d'equipaments del sector 
de sòl Domenys I, identificada mitjançant un plànol incorporat a l'expedient, i que 
conforma parcialment la finca registral núm. 26.184 (tom 1511, llibre 582 de 
Vilafranca, foli 200, referència cadastral 9974201CF8796N), situada amb front a la 
carretera de Sant Jaume dels Domenys, al carrer del Camí d’en Morató i a una zona 
verda pública.  

Segon.- Aprovar també inicialment la cessió gratuïta del domini del bé immoble 
referenciat, de 3.078,40 m2, a l’ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE 
PERSONES AMB DIFICULTATS SOCIO-LABORAL ENTREM-HI, entitat sense ànim 
de lucre, amb la finalitat exclusiva que l'entitat cessionària  hi construeixi (per si 
mateixa o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic) i posi en marxa a càrrec 
seu unes instal·lacions destinades a la integració  laboral i social de col·lectius amb 
dificultats, en forma de nau per a magatzem i oficines i instal·lacions complementàries; 
l’ús correspondrà a l’associació i a les empreses socials d’inserció sense ànim de lucre 
que en formin part. La cessió tindrà lloc en les condicions establertes en l'article 50 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 
 

Expressament s’estableix: 
- Que la construcció de la nau esmentada requerirà prèvia llicència urbanística 

municipal, i que s’haurà d’ajustar quant a tipologia edificatòria (edificació aïllada 
amb volumetria específica), separació respecte dels límits de parcel·la, ocupació i 
edificabilitat màximes a les previsions establertes en el POUM i en el pla parcial del 
sector Domenys I. 

- Que el cost de redacció dels projectes tècnics necessaris per a la concessió de 
les llicències preceptives (encara que de mutu acord aquests els pugui redactar 
l’Ajuntament o una entitat dependent) i de la construcció i instal·lacions va a càrrec de 
l’entitat cessionària. També aniran a càrrec de la cessionària els costos de 
condicionament del terreny perquè adquireixi la condició de solar, amb la inclusió de 
les actuacions que pugui imposar l’autoritat supramunicipal competent en matèria de 
carreteres quant al límit del terreny amb la carretera de Sant Jaume dels Domenys. 

- Quant a la zona verda pública situada en el sector de Domenys I, afrontant 
amb els terrenys cedits, el seu condicionament (enjardinament i altres actuacions) i la 
seva conservació permanent serà a càrrec, en condicions adequades, de l’entitat 
cessionària Entrem-hi. La conservació pot ser compatible, a criteri de l’Ajuntament, 
amb l’ús de la zona verda com espai de formació de col·lectius de risc en matèria de 
jardineria (vivers i plantacions). 

- Les empreses que facin ús de les instal·lacions per la seva condició de 
membres de l’associació ENTREM-HI han de ser empreses d’inserció que tinguin per 
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objectiu la integració sociolaboral de persones en situació d’exclusió social o en greu 
risc d’arribar-hi, d’acord amb la Llei del Parlament 27/2002, de 20 de desembre, o la 
normativa que en el futur la substitueixi, i hauran d’estar inscrites en el registre 
administratiu d’empreses d’inserció de Catalunya. 

Tercer.- Sotmetre l'expedient originat al tràmit d'informació pública pel termini 
de trenta dies, als efectes de presentació de possibles suggeriments i reclamacions, i 
donar-ne compte a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, els acords 
d’alteració de la qualificació jurídica i de cessió gratuïta s’entendran aprovats 
definitivament, sense necessitat d’un nou acord exprés. 
  Quart.- La cessió de domini tindrà lloc en els termes que preveuen els articles 
49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, els terrenys s’han 
de destinar a la construcció, d’acord amb el planejament urbanístic, d’una nau per a 
magatzem, oficines i, si escau, dependències complementàries, destinades a les 
activitats d’inserció laboral i social de col·lectius amb dificultats pròpies de 
l’associació cessionària i de les empreses d’inserció que en formen part. Si aquest ús 
no es produeix dins del termini màxim de dos anys des de la cessió del terreny, o 
posteriorment desapareix, els béns cedits revertiran automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’Ajuntament. També operarà la reversió si l’associació cessionària 
desapareix o resta inactiva per un període superior a un any. 

Cinquè.- Una vegada adoptats expressament o tàcitament els acords definitius, 
resta facultat l’alcalde per a segregar, de la finca registral núm. 26.184, la superfície 
de 3.078,40 m2 identificada  en el plànol tècnic  incorporat a l’expedient, i per a cedir 
gratuïtament mitjançant els documents públics o privats necessaris aquesta superfície 
segregada a l’ASSOCIACIÓ PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB 
DIFICULTATS SOCIO-LABORALS “ENTREM-HI”, amb la finalitat expressada. 

Sisè.- La cessió per a les finalitats esmentades es condiciona suspensivament a 
l’aprovació definitiva del planejament urbanístic que permeti en aquesta zona 
d’equipaments els usos de magatzem i administratiu previstos. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 5 en contra, corresponent els vots 
contraris al grup municipal de CiU. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé, com a ponent, explica les tasques d’integració 
que realitza l’associació sense ànim de lucre ENTREM-HI, de la qual forma part 
l’Ajuntament i diferents cooperatives d’inserció. Fins ara l’Ajuntament tenia cedits a 
l’entitat en ús uns terrenys, però aquests estan essent objecte d’un procés de 
transformació urbanística. Per tant, cal cedir gratuïtament uns nous terrenys (els quals 
passarien de bé de domini públic a bé patrimonial per tal de fer viable legalment la seva 
cessió) de la zona d’equipaments del sector Domenys I. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, però considera que hi hauria 
d’haver un avantprojecte bàsic del que serien les noves instal·lacions, tenint en compte 
que el dictamen ho deixa molt obert. Igualment, i com sia que l’associació percep la 
meitat dels seus ingressos de l’Ajuntament, pregunta si aquest participarà en la hipoteca 
que es formalitzi per a finançar les obres, directament o en forma d’aval. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que es tracta d’un pas més per normalitzar i donar 
oportunitats a col·lectius amb dificultats que no poden accedir al mercat laboral normal 
o ordinari. Cal continuar en aquesta línia, de forma que les persones excloses o en risc 
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d’exclusió puguin treballar, i si pot arribar a ser en el futur en empreses habituals del 
mercat millor. 
 
Pere Regull (CiU), en diferents torns d’intervencions, es mostra favorable a les 
polítiques socials que l’Ajuntament ja porta a terme a favor de les persones amb 
dificultats. No obstant, s’aprecia que en aquest cas l’activitat ja es duia a terme, però ara 
l’equip de govern pretén donar en propietat un terreny que fins ara és de domini públic. 
A parer de CiU, la cessió dels terrenys hauria de ser d’ús com fins ara, i no en propietat, 
i no s’adiu amb una política socialdemòcrata la privatització dels serveis i del sòl. 
Encara que fos una cessió d’ús, l’associació podria aconseguir igualment les 
subvencions i els ajuts necessaris, i també una hipoteca amb la col·laboració municipal, 
i l’Ajuntament podria sempre portar a terme una política progressista d’ajut. La realitat 
és que d’aquí a uns anys ningú no recordarà que el bé havia estat de l’Ajuntament i que 
existien unes condicions de necessari compliment. Regull afirma que es pot donar el cas 
que en el futur l’Ajuntament discrepi de la forma d’actuar de l’associació, i aleshores no 
serà possible replantejar-se la recuperació dels terrenys. Es perden possibilitats de 
control, tant des del govern municipal com des de l’oposició. En definitiva, CiU s’oposa 
al dictamen, perquè creu que s’ha de continuar amb la política social i posar a disposició 
de l’entitat els terrenys necessaris, però mitjançant una cessió d’ús amb condicions 
coherents pactades, i no de domini. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que la cessió d’ús actual a la zona dels Pous d’en Rosell no 
pot continuar. La nova cessió ha de ser en propietat perquè les empreses socials puguin 
tirar endavant i accedir al mercat hipotecari, i potser en el futur s’hauran d’estudiar les 
necessitats d’altres entitats similars com la fundació Mas Albornà. Es tracta d’activitats 
econòmiques no rendibles que s’han d’estimular des de l’Administració, i espera que 
d’aquí a uns anys les persones amb discapacitats que ho necessitin puguin continuar 
accedint a treballar en aquestes empreses. Des de l’equip de govern es respectarà la 
independència de les entitats, les quals seran però ajudades, i recorda que ja s’han fet 
amb anterioritat cessions de domini, citant el cas de la fundació l’Espiga. A parer seu, la 
integració de les persones discapacitades és més important que el control que sobre les 
activitats de l’entitat pugui tenir el govern municipal o l’oposició. Quant a la pregunta 
del PP, esmenta que ara es farà l’avantprojecte i el projecte, la qual cosa no era possible 
fins la cessió. 
 
Josep Colomé (grup Socialista -PSC-ICV-) remarca que la concessió de la hipoteca 
exigeix una cessió de domini. Actualment s’està redactant el projecte amb la 
col·laboració dels serveis tècnics municipals. No està previst que l’Ajuntament avali la 
hipoteca, i amb aquesta fórmula les empreses podran treballar i tirar endavant amb 
dignitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve subratlla que és positiu que els interessos municipals puguin 
coincidir amb els del teixit associatiu, tal com ha succeït amb els casos de l’Espiga, del 
Museu, etc. No cal témer per pèrdues de control, sinó que cal concertar polítiques 
positives amb les entitats d’acord amb els interessos públics. 
 
 
II. CONVENI I ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
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Atès que les comissions negociadores del conveni col·lectiu del personal laboral 
i de l’acord de condicions del personal funcionari, composades per representants de la 
corporació i del comitè d’empresa i de la junta de personal, ha arribat a un principi 
d’acord sobre el text dels documents que han de regir les condicions de treball a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant els anys 2005 al 2009. 

Atès que la darrera sessió de negociació de l’acord de condicions del personal 
funcionari de l’ajuntament va tenir lloc el dia 7 de juliol d’enguany. 

Atès que la darrera sessió de negociació del conveni col·lectiu del personal 
laboral de l’ajuntament va tenir lloc el dia 20 de juliol d’enguany. 

Atès que ambdós preacords han estat acceptats per la majoria del conjunt del 
personal de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, si bé l’eficàcia i l’aplicabilitat 
dels referits textos es condiciona expressament a la seva ratificació per part del Ple 
Municipal. 

Atès allò que estableix el títol III del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 
35 i següents de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació 
de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 

Atès l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, s’ 
ACORDA: 
Primer.- Donar conformitat a les propostes de conveni col·lectiu i d’acord de 

condicions, reguladores de les condicions de treball del personal laboral i funcionari 
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, respectivament, durant els anys 2005 al 
2009, en els termes que es desprenen dels textos que consten a l’expedient, i autoritzar 
la seva signatura definitiva. 

Segon.- Disposar la inscripció i la publicació d’ambdós textos, un cop signats 
per totes les parts. 

Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a les Comissions Negociadores, al 
Comitè d’Empresa, a   la Junta de Personal, al Servei de Recursos Humans i a la 
Intervenció General. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 15 vots a favor i 5 abstencions, corresponent 
aquestes al grup de CiU. 
 
El regidor de Recursos Humans Francisco Romero explica que el conveni anterior va 
exhaurir-se l’any 2003, i que les plataformes dels representants del personal per al nou 
conveni i acord es van presentar a finals de 2004. Ara s’ha arribat a un acord per cinc 
anys, del qual explica la seva estructura. 
 
Romero destaca alguns aspectes rellevants dels acords: pagues extres que 
s’augmentaran progressivament fins arribar al salari mensual complet, regulació de les 
hores extres, millora del plus de nocturnitat, possibilitat de jornada partida en certs 
serveis amb un projecte previ consensuat, millora del règim de permisos, increment dels 
fons social i per a formació, incentivació econòmica més important de la jubilació 
anticipada voluntària, millores en seguretat i salut, assimilació parcial a la resta del 
personal dels treballadors contractats temporalment, estabilitat en l’ocupació, 
increments retributius, etc. Els acords suposen un avenç i s’han de valor positivament, 
ja que van en la línia d’assolir una organització moderna al servei dels ciutadans. 
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Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al dictamen, ja que els acords són fruit de la 
negociació i suposen millores. Tot i així, encara resten reivindicacions pendents que en 
el futur s’hauran de plantejar, com l’increment salarial vinculat a l’IPC català i no a 
l’estatal. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable. A parer seu, caldria elaborar un informe 
(encara que sigui posterior) sobre l’impacte econòmic de mesures com la regularització 
de les pagues extres i l’incentiu de les jubilacions anticipades. També comenta que la 
jornada partida pot afectar els serveis d’atenció al públic, però no com potser caldria la 
policia comunitària. Quant al complement de productivitat, una part té relació amb el 
compliment dels objectius, i pregunta com es valorarà aquest grau de compliment per 
evitar possibles arbitrarietats. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que el seu grup s’abstindrà en la votació. Durant la negociació 
CiU no ha estat informada, tractant-se d’una decisió de l’equip de govern. Hi ha 
aspectes no aclarits com el funcionament de la jornada partida, i no s’ha justificat 
econòmicament la repercussió econòmica de l’acord. Felicita els treballadors 
municipals per haver assolit un bon acord per a ells. 
 
Francisco Romero afirma que les jubilacions anticipades ja es preveien en el conveni 
anterior, si bé ara se’n millora la regulació des d’una perspectiva d’equilibri. Els estudis 
econòmics aproximatius s’han realitzat efectivament. Pel que fa al complement de 
productivitat, actualment una part de la seva quantia ja té relació amb el compliment 
dels objectius; aquests es fixen a principis d’any des dels diferents Serveis, i no han 
aparegut mai problemes de cap mena. 
 
 
III. ACOMIADAMENT LABORAL 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte al ple del decret de l’alcaldia de 15 de 
juliol de 2005, amb el redactat següent: 
 

Atès que la senyora Carmen Calvo Lemus té la consideració de personal laboral 
indefinit adscrit al Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca el Penedès. 

Atès que per diferents motius la senyora Calvo ha faltat al seu lloc de treball un 
total de 2.776 dies des de l’any 1.995; és a dir, quasi vuit anys sobre un total de poc 
més de deu anys i mig. 

Atès que aquesta conducta constitueix, sens cap mena de dubte, incompliments 
contractuals consistents en la transgressió de la bona fe contractual, així com en una 
disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat, tal i com 
es preveu a l’article 54.1.d) i e)  del Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

Atès allò que estableix l’article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de  les Bases de Règim Local, sobre les competències de l’Alcalde. 
 

És per això que, 
DISPOSO: 
Primer.- Resoldre la relació laboral amb la senyora Carmen Calvo Lemus, tot 

procedint al seu acomiadament, amb efectes des del dia 16 de juliol de 2005, pels 
motius que s’assenyalen a la part expositiva. 
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Segon.- Posar a disposició de la senyora Carmen Calvo Lemus la quantia de 
1.887,28 euros, en concepte d’indemnització. 

Tercer.- Imputar aquesta despesa a la partida  4  46301  13000. 
Quart.- Donar compte al Ple d’aquest Decret. 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest Decret a la senyora Carmen Calvo Lemus, al 

Cap de Servei de Comunicació, a la Intervenció General i al Servei de Recursos 
Humans. 
 
 
IV. SEPARACIÓ DEL SERVEI DE FUNCIONARI 
 
Es dóna compte al ple del següent decret de l’alcaldia d’1 d’agost de 2005: 
 

Vist  que per Decret d’Alcaldia de data 29 de març de 2005,  es resolgué incoar 
expedient disciplinari al Sr. Miguel Domínguez Pinto, funcionari de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en virtut de l’Informe de data 25 de febrer de 
2005 emès pel Sr. Joan Sau i Pagés, Cap del Servei de Recursos Humans de 
l’ajuntament i documentació complementària annexa, per mitjà del qual es posa de 
manifest que el Sr. Domínguez Pinto estava treballant en un altre lloc mentre es 
trobava en situació de baixa mèdica. 

Atès que en el Decret d’incoació de referència es va designar com a instructora 
de l’expedient disciplinari a la funcionària de la Diputació de Barcelona Sra. Marta 
Puig Palomar, i com a Secretari de l’expedient al Sr. Joan Sau i Pagés. Cap de 
Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Atès que la instructora designada ha dut a terme les actuacions necessàries per 
tal de comprovar i determinar si la conducta imputada al Sr. Miguel Domínguez Pinto 
pot ser constitutiva de falta administrativa, i finalitzat el període d’instrucció, ha 
procedit a formular la proposta de resolució que tot seguit es transcriu: 

“Vistes les actuacions practicades en l’expedient disciplinari incoat per Decret 
d’Alcaldia de data 29 de març de 2005, al funcionari de la Policia Local de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Sr. Miguel Domínguez Pinto, en virtut de 
l’Informe de data 25 de febrer de 2005 emès pel Sr. Joan Sau i Pagés, Cap del Servei 
de Recursos Humans de l’ajuntament i documentació complementària annexa, per 
mitjà del qual es posa de manifest que el Sr. Domínguez Pinto estava treballant en un 
altre lloc mentre es trobava en situació de baixa mèdica. 

Atès que l’esmentat Decret d’incoació va ser notificat en forma al funcionari, 
sense que en cap moment s’hagi recusat les designacions d’instructora i secretari 
efectuats. 
 Atès que el Sr. Domínguez Pinto es funcionari de la policia local resulten 
d’aplicació, en ordre a la normativa reguladora del procediment disciplinari, la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, i el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i normativa concordant. 

Atès que  en el moment en que es va considerar que hi havia indicis més que 
suficients de que el Sr. Domínguez Pinto estava treballant en un altre lloc malgrat 
haver presentat la seva baixa mèdica a l’Ajuntament de Vilafranca el Penedès, es va 
encarregar a una empresa especialitzada que comprovés aquests fets i d’aquesta 
comprovació va resultar que el Sr. Domínguez Pinto treballava en diverses obres de 
construcció mentre es trobava en període de baixa mèdica, cosa que va motivar la 
incoació de l’expedient disciplinari de referència. 
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Atès que en data 15 d’abril de 2005, el Sr. Joan Sau i Pagès, en la seva qualitat 
de Cap de Servei de Recursos Humans de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, va 
emetre un informe en el qual manifestava que: el Sr. Domínguez Pinto no ostenta ni ha 
ostentat en cap moment la condició de delegat sindicat a l’Ajuntament ni la de 
representant sindical del personal funcionari davant la Corporació ni es té constància 
que ostenti o hagi ostentat la condició de càrrec electiu a nivell provincial, autonòmic o 
estatal en les organitzacions sindicals més representatives; que es desconeix si està 
afiliat a algun sindicat i que en aquests moments hi ha obert altra expedient disciplinari 
contra el Sr. Domínguez Pinto, d’acord amb el Decret d’Alcaldia de data 15 de 
novembre de 2004.   
 Atès que en data 25 d’abril de 2005, prèvia citació a l’efecte, comparegueren 
davant la instructora el Sr. Miguel Domínguez Pinto i el Sr. Francisco Antonio 
Figueroa Rubio treballador i legal representant de la empresa de detectius Privats 
Witermasolvimar, S.A., per tal de prendre’ls declaració, en relació amb els fets que 
motivaren la incoació de l’expedient.  

Atès que considerant-se practicades a judici de la instructora les actuacions 
necessàries per tal de determinar la responsabilitat susceptible de sanció, es formulà en 
data 3 de maig de 2005, el corresponent Plec de Càrrecs, comprensiu dels fets sobre els 
quals es fonamentà la imputació així com de les faltes presumptament comeses, el qual 
va ser  redactat en els següents termes 

“De conformitat amb el que estableixen els articles 45 i 46 del Reglament de 
Règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat per Decret 243/1995, de 27 de juny, i l’article 283 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 
entitats locals de Catalunya, es formula el present Plec de Càrrecs, en relació amb 
l’expedient disciplinari incoat per Decret d’Alcaldia de data 29 de març de 2005, al 
funcionari de la Policia Local de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Sr. Miguel 
Domínguez Pinto. 

D’acord amb allò que disposa l’article 45 del Decret 243/1995 i 281 del Decret 
214/1990, la instructora va ordenar i realitzar la pràctica de les diligències que es 
detallen en el següent apartat i va procedir a citar i a rebre declaració del Sr. Miguel 
Domínguez Pinto i del Sr. Francisco Antonio Figueroa Rubio, treballador i legal 
representant de la empresa de Detectius Privats Wintermansolvimar, S.A. 
 I.- De les diligències practicades resulten els següents fets: 
a) Que la base 1a. de les que van regir el procés selectiu a través del qual va accedir 

el Sr. Domínguez a una plaça d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès,  estableix que  “Les funcions són les derivades de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de caràcter legal i 
reglamentari, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat”.  

b) Que el Sr. Miguel Domínguez Pinto no té autoritzada cap compatibilitat per a 
l’exercici d’activitats públiques o privades. 

c) Que el Sr. Miguel Domínguez Pinto va presentar baixa mèdica amb efectes del dia 
26 de novembre de 2004 i continua en data d’avui en la mateixa situació. 

d) Que de l’informe efectuat per la empresa Wintermansolvimar, S.A. resulta que el Sr. 
Domínguez Pinto va treballar en diferents obres mentre es trobava en situació de 
baixa laboral,  realitzant un treball actiu fent servir una excavadora i un camió amb 
els quals removia terres, transportava i apartava runes, i altres feines semblants 
que requerien molta força física.. 

e) Que en data 16 de febrer de 2005 el Sr. Domínguez Pinto va demanar 
compatibilitat per desenvolupar les tasques de “consolidació de terrenys, 
demolicions, obres civils, sistemes d’acotament i dragados, tota classe de serveis 
agrícoles, serveis de transports de viatgers amb auto-taxi, i altres vehicles de 
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lloguer amb conductor, operacions immobiliàries, promoció d’habitatges, 
construcció, comercialització i arrendament”, sol·licitud que se li va denegar.  

f) Que en aquest moment hi ha obert un altre expedient disciplinari contra el Sr. 
Miguel Domínguez Pinto, incoat per Decret d’Alcaldia de data 15 de novembre de 
2.004. 

II.- Que de la declaració prestada pel Sr. Domínguez Pinto es poden constatar 
els següents fets: 
a) Que a la façana de casa del Sr. Domínguez i al camió matrícula 2394 BYW consta 

un rètol que diu “Excavacions Mim Sarroca, Servei amb camió, bolquet i grua, 
moviments de terra, piscines, dipòsit de gas i transport de runes, telfs. 629.30.50.45 
i 616.67.05.01”.  

b) Que el Sr. Domínguez Pinto és soci o accionista de la Societat Excavacions Mim 
Sarroca, S.L. la qual és propietària del camió matrícula 2394-BYW i de la 
excavadora matrícula E-6601-BBW. 

c) Que els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2004 i 4 de gener de 2005 és trobava de 
baixa laboral per una malaltia a les espatlles. 

d) Que no sap si al mes de desembre de 2004 l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
va autoritzar el traspàs de la llicència de taxi núm. 7 de Francesc Lluch Urpi, a 
favor de la Societat Mim Sarroca, S.L. per a l’exercici del taxi en Vilafranca del 
Penedès, ni si la seva esposa, Sra. Valero, en nom d’Excavacions Mim Sarroca, S.L. 
va sol·licitar inscriure l’esmentada llicència de taxi el vehicle Mercedes Benz, 
matrícula 5538-DFK, que seria conduït indistintament per la Sra. Valero i pel Sr. 
Domínguez Pinto.  

III.- Que de la declaració prestada el Sr. Francisco Antonio Figueroa Rubio, 
treballador i legal representant de la empresa de detectius Privats Wintermasolvimar, 
S.A.  queden constatat els següents fets: 
a) Que a la façana de casa del Sr. Domínguez i al camió matrícula 2394 BYW consta 

un rètol que diu “Excavacions Mim Sarroca, Servei amb camió, bolquet i grua, 
moviments de terra, piscines, dipòsit de gas i transport de runes, telfs. 629.30.50.45 
i 616.67.05.01”.  

b) Que el Sr. Domínguez va sortir de casa seva els dies 28, 29 i 30 de desembre de 
2004 conduint el camió matrícula 2394 BYW. 

c) Que  els dies 28, 29, i 30 de desembre de 2004 i 4 de gener de 2005 el  Sr. 
Domínguez va anar a diferents obres on va realitzar un treball actiu fent servir una 
excavadora i un camió amb el qual removia terres, transportava i apartava runes i 
altres feines semblants, treballs pels qual es precisava molta força física. 

 
 
d) Que l’activitat que feia el Sr. Domínguez no era la de una persona que tingués 

limitades les seves capacitats físiques, ja que feia una jornada laboral complerta 
des de primera hora del matí treballava a totes hores sobre el tractor i no parava ni 
per esmorzar. 

e) Que la persona que estava en la obra indicava al Sr. Domínguez quina zona volia 
que es netegés i treies la runa, i que el Sr. Domínguez li va lliurar un albarà a la 
persona que estava en la obra  de l’avinguda del Pla del Diable tal i com també surt 
al CdVideo. 

IV.- Dels antecedents que figuren a l’expedient, així com de les actuacions que 
s’han fet fins ara per tal de determinar l’abast dels fets imputats i la responsabilitat que 
se’n pugui derivar, es dedueixen els següents càrrecs: 

“Activitat laboral del Sr. Domínguez Pinto els dies 28, 29 i 30 de desembre de 
2004 i 4 de gener de 2005, durant els qual va estar treballant en diferents obres on va 
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realitzar un treball actiu fent servir una excavadora i un camió amb els quals removia 
terres, transportava i apartava runes i altres feines semblants, treballs pels quals es 
precisava molta força física, tenint en compte que el Sr. Domínguez Pinto no té 
autoritzada compatibilitat i que els dies esmentats es trobava de baixa per malaltia i no 
va anar a treballar a l’Ajuntament”. 

Els fets expressats poden ser constitutius d’una falta molt greu contemplada a 
l’article 48 n) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol de les Policies Locals “L’incompliment 
de les normes sobre incompatibilitats” 

Les sancions que preveu l’article 52.2 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de les 
Policies Locals, per una falta molt greu són les següents: 

a) La separació del servei 
b) La suspensió de funcions, per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de 

retribucions 
Per graduar les sancions es tindrà en compte les circumstàncies previstes a 

l’article 53 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol de Policies Locals. 
De conformitat amb allò que disposa l’article 46.3 del Decret 243/1995 aquest 

Plec de Càrrecs serà notificat a l’interessat el qual disposarà d’un termini de deu dies 
per presentar les al·legacions i aportar els documents que estimi necessaris en defensa 
del seu dret així com proposar la pràctica d’aquelles diligències de prova que estimi 
oportunes.” 

Atès que el Plec de Càrrecs va ser notificat al funcionari en data  4 de maig de 
2005, havent-li donat trasllat a l’expedientat de tota la documentació que obra a 
l’expedient segons va demanar en data 11 de maig de 2005, a fi de poder presentar 
escrit d’al·legacions, sense que dins el termini atorgat  a l’efecte el Sr. Domínguez 
Pinto presentés cap al·legació. 

Atès que en data 13 de maig de 2005, es a dir amb posterioritat a la redacció 
del Plec de Càrrecs, l’Ajuntament del Prat de Llobregat va comunicar a l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès que “en el Negociat de Via Publica del Prat de Llobregat 
s’estan tramitant dos expedients sancionadors de trànsit amb els números 04-057106 i 
05-003709, imposats al vehicle 5538-DFK, essent el seu titular Miguel Domínguez 
Pinto, amb DNI 38.987.816-T. Aquesta persona ha presentat dos escrit d’al.legacions 
en els quals manifesta i aporta fotocòpia de la seva doble condició de taxista i d’agent 
de la Policia Local del vostre municipi. (s’adjunta còpia).” Aquestes denúncies es van 
imposar al Sr. Domínguez Pinto quan treballava com a taxista a l’aeroport de 
Barcelona. 

Atès que finalitzada la pràctica de les diligències que es van considerar 
adequades per a l’objectivació i comprovació dels fets que varen motivar la incoació de 
l’expedient disciplinari al Sr. Miguel Domínguez Pinto i en particular per a l’obtenció 
de les proves que poguessin conduir a aclarir i determinar les responsabiltiats 
susceptibles de sanció, es va considerar adient, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 48 del Decret 243/1995, de 27 de juny pel qual s’aprova el Reglament de règim 
disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
obrir el tràmit de vista de l’expedient per un termini de 10 dies i notificar-ho a 
l’interessat, i posar-li de manifest la documentació de l’expedient per tal que pogués 
al·legar allò que estimés convenient en la seva defensa i aportar els documents que 
considerés d’interès, i al no ser ser possible practicar la notificació al Sr. Miguel 
Domínguez Pinto en el domicili que consta a l’expedient per les causes que consten a 
l’expedient es va publicar en el taulell d’anuncis dels Ajuntaments de Vilafranca i del 
seu domicili, Sant Martí Sarroca, i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

Atès que de les diligències practicades en les presents actuacions, segons es 
detalla a continuació,   ha quedat plenament acreditat que el Sr.Miguel Domínguez 
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Pinto va treballar mentre es trobava de baixa laboral com a policia local en 
l’ajuntament de Vilafranca del Penedès i sense tenir autoritzada compatibilitat:  

a) Segons Certificat emès pel Sr. Francesc Giralt i Fernández, en la seva 
qualitat de secretari general de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès en data  21 
d’abril de 2005, el Sr. Miguel Domínguez Pinto: 
- No té autoritzada cap compatibilitat per a l’exercici d’activitats públiques i privades. 
- Va presentar la baixa mèdica amb efectes del dia 26 de novembre de 2004, continuant 
en la data d’emissió del certificat (i en el dia de la data d’aquesta proposta de 
resolució)en aquesta mateixa situació. 
- La base 1ª de la convocatòria per a la provisió de dues places d’agent de la policia 
local vacants a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, que van regir el procés selectiu a través del qual va accedir el senyor Miguel 
Domínguez Pinto a una plaça d’agent de la policia local de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès aprovada per la comissió Municipal de Govern del dia 22 d’abril de 2002 
a la qual es va presentar el Sr. Miguel Domínguez Pinto estableix que “les funcions són 
les derivades de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i altres normes de 
caràcter legal i reglamentari, i s’exerciran en règim d’incompatibilitat”. 

b) Segons Informe emès pel Sr. Francisco Antonio Figueroa Rubio, treballador i 
legal representant de la empresa de Detectius privats Wintermansolvimar, S.A. i al Disc 
en Format CD amb l’enregistrament de les imatges captades per l’agència i que 
complementen l’Informe, ratificades en la compareixença que va efectuar el Sr. 
Figueroa el dia  25 d’abril de 2005, consta plenament acreditat que: 
- A la façana de l’habitatge del Sr. Domínguez Pinto consta un rètol que diu 
“Excavacions Mim Sarroca, Servei amb camió, bolquet i grua, moviments de terra, 
piscines, dipòsit de gas i transport de runes, telfs. 629.30.50.45 i 616.67.05.01(pàg. 2, 4 
de l’informe i resposta a la pregunta tercera Sr. Figueroa) 
- Que el Sr. Domínguez va sortir els dies 28,29 i 30 de desembre de 2004 de casa seva 
aproximadament a les 8 h. del matí conduint el camió matrícula 2394 BYW en el qual 
constava un rètol exactament igual al que hi havia a la façana de la casa (resposta a la 
pregunta quarta, cinquena i sisena  Sr. Figueroa, informe pàgina 5, 19, 20, 29) i el dia 
4 de gener de 2005  a les 8,48 h. surt de casa seva conduint un Land Rover (pàg. 40 
Informe). 
- Que els dies 28, 29 i 30 de desembre de 2004 i 4 de gener de 2005 el Sr. Domínguez 
Pinto va treballar en diferents obres, realitzant un treball actiu, fent servir una 
excavadora i un camíó amb els quals removia terres, transportava i apartava runes i 
altres feines semblants treballs pels quals es precisava molta força física, feia una 
jornada laboral complerta i no es denotava que patís cap limitació física (Resposta a 
les preguntes vuit, nou i tretze del Sr. Figueroa, Informe el.laborat per 
Wintermansolvimar concretament pag. 6, 7, 10, 14-27, 35-38, 41-46, 48-51, seqüències 
Vídeo concretament el dia 29 es veu clarament com aixeca pes)). 
- Que la relació entre els Sr. Domínguez i les persones que estaven en la obra era de 
tipus laboral tant pel fet que li donaven instruccions del que havia de fer com que en un 
moment determinat li van lliurar un albarà (resposta pregunta onzena i dotzena Sr. 
Figueroa , pàgina 18, 30, 32 i 33 Informe i seqüències CDVideo, concretament dia 30 
de desembre es veu lliurament albarà)  

c) Que en data 16 de febrer de 2005 el Sr. Miguel Domínguez Pinto va 
sol·licitar compatibilitat “per desenvolupar les tasques de consolidació de terrenys, 
demolicions, obres civils, sistemes d’agotament i dragados, tota classe de serveis 
agrícoles, serveis de transports de viatgers amb auto-taxi i altres vehicles de lloguer 
amb conductor, operacions immobiliàries, promoció d’habitatges, construcció, 
comercialització i arrendament”, sol·licitud que va ser denegada pel Ple Municipal, en 
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sessió celebrada el dia 15 de març de 2005 pels motius que s’exposen en l’esmentada 
resolució. 

d) El Sr. Domínguez, en la compareixença efectuada en data 25 d’abril de 2005 
va manifestar: 

Que reconeix que el camió matrícula 2394-BYW i la excavadora matrícula E-
6601-BBW ( amb els quals va treballar els dies 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener 
segons consta en el Informe de referència, en la testifical efectuada pel Sr. Figueroa i 
en el CDVídeo), són propietat de la societat Excavacions Mim Sarroca, S.L.  de la qual 
ell es soci accionista. (Resposta a les preguntes Primera, Segona i Setena). 

Així mateix el Sr. Domínguez va reconèixer que a la façana de casa seva i al 
camió matrícula 2394 BYW consta un rètol que diu “Excavacions Mim Sarroca, Servei 
amb camió, bolquet i grua, moviments de terra, piscines, dipòsit de gas i transport de 
runes, telfs. 629.30.504.45 i 616.67.05.01” (Resposta a la pregunta Sisena) . 

També va reconèixer que els dies 28, 29 i 30 de desembre i 4 de gener estava de 
baixa laboral com a policia local en l’ajuntament de Vilafranca del Penedès, i que el 
motiu era una dolència a les espatlles (Resposta a la pregunta núm. Quarta i 
Cinquena). 

El Sr. Domínguez va negar totes les preguntes que feien referència als treballs 
que va efectuar els dies 28, 29, i 30 de desembre i 4 de gener en diferent obres i, 
malgrat no hi ha cap dubte que es ell qui va realitzar aquestes feines segons consta 
clarament en les fotografies de l’Informe el.laborat per la empresa Wintermansolvimar, 
S.A. i sobretot amb molta claredat i detall en el CDVídeo que el complementa, ell no es 
reconeix en aquests documents com la persona que porta el camió i la grua, aixeca pes, 
realitza les obres, etc. (Resposta a la pregunta Onzeava, i Quinzena, ) 

Per últim cal tenir en compte que si bé va manifestar no tenir coneixement del 
traspàs de la llicència de taxi núm. 7 de Francesc Lluh Urpi a favor de la Societat Mim 
Sarroca, S.L. i que la seva esposa en nom de l’esmentada Societat va sol·licitar 
inscriure l’esmentada llicència el vehicle Mercedes Benz, matrícula 5538-DFK, que 
seria conduït indistintament per la Sra. Valero i el Sr. Domínguez Pinto,  tal com s’ha 
fet constar amb anterioritat en data 27 de gener i 18 de febrer de 2005 va ser denunciat 
per infraccions comeses a l’aeroport amb el  taxi de referència. 

Atès que de conformitat amb l’article 16 de la Llei 21/1987, 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, 
aplicable al personal al servei de les corporacions locals “ El qui desitja exercir 
alguna altra activitat o ocupar un lloc de treball públic o privat ha de formular 
prèviament la declaració d’activitats corresponent, segons el model establert per 
reglament”, i de conformitat amb allò que disposa l’article 17 de la citada Llei “ 
L’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia”  . 

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 37 de la Llei 10/1991, de 
10 de juliol de les Policies Locals “La condición de policia local es incompatible con el 
ejercicio de ninguna otra actividad pública o privada, excepción hecha de las 
actividades no incluidas en la legislación reguladora de las incompatibilidades” és a 
dir les que regula l’article 2 de lla Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (i en els 
mateixos termes l’article 19 de la Llei  53/1984, de 26 de desembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas), i és 
evident que la realització de les activitats realitzades pel Sr. Domínguez Pinto de 
treballs en la construcció i com a taxista no té encaix en cap dels apartats de l’article 
de referència. 

Atès que de les diligències practicades ha quedat degudament acreditat que el 
Sr. Miguel Domínguez Pinto va treballar mentre es trobava de baixa mèdica per una 
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dolència a les espatlles i sense tenir autoritzada la compatibilitat, concretament els dies 
28, 29 i 30 de desembre de 2004 i 4 de gener de 2005 en diferents obres, realitzant un 
treball actiu fent servir una excavadora i un camió amb els qual removia terres, 
transportava runes i altres feines semblants, treballs pels quals precisava de molta 
força física, i els dies 27 de gener de 2005 i 18 de febrer de 2005 com a taxista. 

Atès que aquests fets són constitutius d’una falta administrativa molt greu, 
contemplada a l’article 48.1.n),n) en relació a l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol, de les Policies Locals, el qual considera falta molt greu l’incompliment de les 
normes sobre incompatibilitats. 

Atès que per la graduació de la sanció, a més de les faltes objectivament 
comeses, de conformitat amb allò que disposa l’article 53 de la citada Llei 16/1991,  
s’ha de tenir en compte que existeixen diversos factors de qualificació manifests pel fet 
que: el Sr. Domínguez Pinto va treballar mentre es trobava en situació d’incapacitat 
laboral transitòria; va agafar la baixa mèdica per treballar en els seus negocis de 
construcció i de taxi;  va continuar treballant desprès de la incoació de l’expedient 
disciplinari malgrat se li havia denegat la compatibilitat sol.licitada; l’exercici de 
l’activitat desenvolupada era absolutament incompatible amb la que desenvolupava en 
l’Ajuntament fet que, tal i com ha quedat exposat, el Sr. Domínguez coneixia;  la seva 
actuació ha perjudicat la imatge del cos de la policia de l’ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i el prestigi de la Corporació i és evident que el fet que un policia agafi la 
baixa comporta una pertorbació en el servei i més si els seus companys coneixen que 
està treballant en altres feines, per tot això procedeix imposar la sanció més greu de 
separació de servei prevista a l’article  52.2.a) de la Llei  16/1991, de 10 de juliol, de 
les Policies Locals.. 

Per l’exposat, la instructora que sotasigna, un cop determinats i valorats 
jurídicament els fets imputats a l’objecte de precisar la falta que es considera comesa, 
així com practicades les actuacions que es consideren adients per a la identificació i 
comprovació dels fets, formula la següent 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Primer.- Imposar al funcionari de la policia local Sr. Miguel Domínguez Pinto, 
una sanció de separació de servei, prevista a l’article 52, 2, a) de la Llei 16/1991, de 10 
de juliol, de les Policies Locals. 

Segon.- Notificar aquesta Proposta de Resolució al Sr. Domínguez Pinto, per 
mitjà de lliurament de còpia literal, amb indicació del termini de cinc dies, a comptar a 
partir de la data de la seva recepció, de què disposa per formular davant aquest 
instructora les al.legacions que consideri oportunes per a la seva defensa, d’acord amb 
allò previst a l’article 49 del Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.” 

Atès que de conformitat amb allò previst a l’article 49.2 del Decret 243/1995, la 
proposta de resolució es va notificar al Sr. Miguel Domínguez Pinto, a l’efecte que en 
el termini de cinc dies pogués efectuar quantes al.legacions considerés convenients per 
a la seva defensa, havent presentat l’interessat escrit d’al.legacions en el Departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb entrada en el Registra de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en data 27 de juliol. 
 Atès que l’escrit d’al.legacions presentat per l’expedientat no aporta cap fet ni 
fonament de dret nou que s’hagi de tenir en compte, i no desvirtua en absolut els fets, 
fonaments de drets i conclusions exposades per la instructora en la proposta de 
resolució.  

Atès que el Sr. Domínguez es contradiu en totes les manifestacions que efectua a 
l’escrit d’al.legacions, així  en la primera manifesta que  “...respecto a la mercantil  
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Excavacions Mim Sarroca esta parte es solo socio no ejerciendo actividad alguna en la 
misma ni ostentanto poder de decisión alguno consecuencia precisamente de la 
denegación de este Ayuntamiento a mi solicitud para ejercer la actividad propia de 
dicha mercantil”, quan en l’al.legació següent manifesta que en el mes de desembre de 
2004 es va autoritzar la llicència de traspàs de taxi a la mercantil “Mim Sarroca, S.L.” 
la qual seria utilitzada indistinctament per ell i la Sra. Valero . El fet que el Sr. 
Domínguez ha treballat com a taxista ha quedat degudament acreditat en l’expedient 
amb les denúncies que li va posar l’Ajuntament de El Prat de Llobregat. Conduir un 
taxi ¿no és realitzar una activitat que consta com a pròpia de la Societat Mim Sarroca 
S.L. de la qual són socis ell i la Sra. Valero?. 

A més diu que la sol·licitud de traspàs de la llicència a la mercantil “Mim 
Sarroca, S.L” “fué aprobada, lo que constituía sin duda una autorización tàcita de 
compatibilidad y expresa de concesión.” Quan en la compareixença efectuada, 
resposta a les preguntes núm. 17 i 18, va negar tenir coneixement d’aquest traspàs. A 
més, cal esmentar que si hagués considerat la sol·licitud de compatibilitat autoritzada 
no hauria demanat en data 16 de febrer de 2005, segons consta a l’expedient 
administratiu, llicència d’activitat per desenvolupar “activitats de consolidació de 
terrenys, demolicions,...serveis de transports de viatgers amb auto-taxi i altres vehicles 
de lloguer amb conductor..”  compatibilitat que com ell sap perfectament li va ser 
denegada en data  2 de març de 2005,  resolució que se li va  notificar en data 23 de 
març de 2005.  

Pel que fa a la manifestació que efectua, en relació a la vista  d’un expedient 
obert per uns fets ocorreguts a l’Ajuntament de Sant Boi:  “La notificación del mismo 
no se practicó de forma correcta (negándose la entrega a los familiares que estaban 
dentro de la vivienda en el momento de su práctica) ...” suposem que confon l’escrit de 
l’Ajuntament de El Prat de Llobregat que obra a l’expedient administratiu  (que fa 
referència als expedients sancionadors  oberts contra ell com a conductor del taxi de la 
seva propietat per les infraccions comeses els dies 24 de gener i 18 de febrer, mentre es 
trobava en període de baixa) amb la vista d’aquest expedient disciplinari, on obra 
l’escrit de referència. Tal com consta en la Proposta de Resolució i queda acreditat en 
l’expedient administratiu, aquesta notificació es va intentar quatre vegades i no  es va 
poder practicar al estar el Sr. Domínguez Pinto absent del seu domicili ( malgrat  estar 
de baixa) i negar-se la seva esposa a rebre la notificació. Per això, de conformitat amb 
allò que disposa l’article 59 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província, sense que en cap moment l’Ajuntament es negués a facilitar-li dades al 
respecte.  

Quant a les altres al.legacions manifestar que no es pot comprendre com el Sr. 
Domínguez continua negant el fet haver treballat estant de baixa davant la evidència 
que ho va fer tal  com ha quedat sobradament acreditat a l’expedient, i molt 
concretament per les fotografies que obren a l’Informe Wintermansolvimar, S.A. i DVD 
que el complementa, i pels dos expedients sancionadors oberts per l’Ajuntament de El 
Prat de Llobregat per les infraccions comeses mentre conduïa el taxi de la societat Mim 
Sarroca, S.L a l’aeroport,  denuncies contra les quals el Sr. Domínguez va presentar 
dos escrits manifestant la seva doble condició de policia i de conductor de taxi.  

Respecte els mèrits i distincions de la seva carrera només dir que es 
desconeixen dades al respecte, però en el cas que se li haguessin atorgat això no 
afectaria en absolut a la resolució d’aquest expedient disciplinari. No obstant això 
manifestar que a l’Ajuntament de Vilafranca només li consta la obertura d’un altre 
expedient disciplinari incoat per Decret d’Alcaldia de 15 de novembre de 2004. 

Atès que una vegada examinades les actuacions practicades s’està d’acord amb 
la proposta de resolució de la instructora, en el sentit que resta acreditada la conducta 
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imputada al Sr. Domínguez Pinto, així com també es considera conforme a dret la 
qualificació de la falta comesa quant a la seva tipificació i la sanció imposada, havent-
se donat compliment a tot allò que sobre procediment disciplinari disposen el Decret 
Legislatiu 1/1997, de 31 de juliol pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels 
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública  
el Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari 
de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Llei 
16/1991, de 10 de juliol,  de les Policies Locals. 

Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 109.c) de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu 
Comú i 52.2 de a Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
aquesta resolució és definitiva en via administrativa. 

En virtut de tot això, i en ús de les facultats que tinc conferides, 
 

RESOLC 
Primer.- IMPOSAR al Sr. Miguel Domínguez Pinto funcionari de la Policia 

Local, una sanció de Separació del Servei, prevista a l’article 52.2.a) de la Llei 
16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals, per la comissió de la falta molt greu 
prevista a l’article 48.1.n) en relació amb l’article 37 de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, 
de les Policies Locals consistent en l’incompliment de les normes sobre 
incompatibilitats. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució al Sr. Miguel Domínguez Pinto. 
Tercer.- L’execució de la sanció imposada es disposarà quan la resolució hagi 

guanyat fermesa. 
 
 
V. CANVI COMPOSICIÓ PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que la representant del Grup Municipal de CIU al Patronat Municipal 
d’Esports, Sra. Emília Torres Miralles, ha presentat la renúncia temporal al seu càrrec per 
motius de maternitat.  
 Vista la proposta del Grup Municipal de CIU de nomenar al senyor Joaquim Mach 
Aicart. 
 
 S’ACORDA: 
1. Acceptar la renúncia temporal de la senyora Emília Torres Miralles com a vocal del 

Patronat Municipal d’Esports, per motius de maternitat. 
2. Nomenar al senyor Joaquim Mach Aicart, amb DNI 77.280.285-D com a membre del 

Patronat Municipal d’Esports en representació de CIU. 
Aquest dictamen s’ha aprovat per assentiment. 
 
La regidora Emília Torres (CiU) remarca que la seva renúncia és temporal, davant la 
seva imminent maternitat. 
 
 
VI. CANVIS PATRONAT CAL BOLET I CONSELL ESCOLAR 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
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 Atès que el Grup Municipal de la CUP ha manifestat el canvi dels seus 
representants en el Patronat del Teatre Cal Bolet i al Consell Escolar Municipal. 
 Vista la proposta del Grup Municipal de la CUP de nomenar a la senyora Olga 
Montserrat i Mestre en substitució de la senyora Gemma Girona Girona com a 
representant al Patronat del Teatre Cal Bolet, i el senyor Xavier Navarro i Domènech en 
substitució del senyor Oriol Perelló Cuadras com a representant del Consell Escolar 
Municipal. 
 
 S’ACORDA: 
1. Nomenar a la senyora Olga Montserrat i Mestre com a representant del Grup 

Municipal de la CUP al Patronat del Teatre Cal Bolet, en substitució de la senyora 
Gemma Girona Girona. 

2. Nomenar al senyor Xavier Navarro i Doménech com a representant del Grup 
Municipal de la CUP al Consell Escolar Municipal, en substitució del senyor Oriol 
Perelló i Cuadras. 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per assentiment.  
 
 
VII. MOCIÓ PLA TERRITORIAL GENERAL 
 
L’alcalde anuncia que se sotmet al ple una moció proposada per l’entitat “Plataforma 
per una Vegueria Pròpia”, després de comptar amb la conformitat dels portaveus dels 
grups municipals. 
 
El text de la moció presentada és el següent: 
 

MOCIÓ A FAVOR de la creació de l’àmbit funcional de planificació territorial 
corresponent a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, i aquells 
municipis de l’Anoia que lliurement ho decideixin, en el marc de la revisió del PLA 
GENERAL TERRITORIAL DE CATALUNYA. 

 
Atès que l’article 8 de la Llei 1/1995 que aprova el Pla Territorial de Catalunya, 

preveu que la revisió del Pla s’ha de fer, com a mínim, cada deu anys. 
Atès que pròximament farà deu anys de l’aprovació del Pla i, per tant, s’ha de 

fer aquesta revisió. 
Atès que les propostes i les determinacions del Pla Territorial General han 

d’afavorir la concreció i l’especialització de les polítiques sectorials i alhora han 
d’establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques. 

Atès que són els plans d’àmbit territorial menor els que han de concretar 
aquestes directrius. 

Atès que per a definir aquest àmbits, la legislació esmentada utilitza l’expressió: 
«unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques», i 
aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual s’aprova el Pla territorial 
general de Catalunya perquè els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de 
planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis 
de les diferents realitats territorials que conformen el país, i també –mentre no es legisli 
sobre la divisió de Catalunya en regions-, a l’hora de planificar els serveis, el Govern ha 
de tenir en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals que defineix la 
Llei. 
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Atès que aquest Ajuntament, en Ple de data 21 de juny de 2005, va acordar 
instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear una vegueria 
pròpia per a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf en el 
marc de la nova organització territorial que es planteja des d’aquestes institucions. 

Atès que en l’establiment dels àmbits de planificació territorials que estableix el 
Pla Territorial General de Catalunya, s’inclou l’Alt Penedès i el Garraf a l’Àmbit 
Metropolità, el Baix Penedès a l’Àmbit del Camp de Tarragona, i l’Anoia a l’Àmbit de 
les Comarques Centrals, sense tenir en compte que el conjunt d’aquests territoris tenen 
unes característiques pròpies que els uneixen amb una profunda similitud i 
complementarietat, alhora que els diferencia dels àmbits on han estat enquadrats. 

Atès que, històricament, aquests territoris ja tenien una demarcació o vegueria 
comuna. 

Atès que, actualment, el conjunt de territori que es proposa té prou entitat 
demogràfica, històrica i social, homogeneïtat física, coherència funcional o de relacions 
entre les comarques que les integren, integració i potència de l’estructura urbana, 
presència de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats econòmiques 
compartides i/o complementàries i realitats i problemàtiques comunes, en la mateixa o 
similar mesura que els set àmbits establerts al Pla Territorial General, una vegada 
modificat i reconegut l’Alt Pirineu i l’Aran. 

Atès que l’àmbit funcional de planificació territorial d’acord amb el que disposa 
el Pla General –mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions-, s’ha de 
tenir en compte subsidiàriament pel que fa a la planificació de llurs serveis. 
 

Atès tot l’esmentat. 
DEMANEM al Ple d’aquest Ajuntament: 
1- Que insti el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear un 

nou àmbit funcional de planificació territorial dins la Revisió de Pla General Territorial 
de Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i 
aquells municipis de l’Anoia que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta 
iniciativa. 

2- Que insti el Govern de la Generalitat a tenir en compte aquest nou àmbit 
funcional de planificació territorial als efectes dels plans parcials i sectorials que 
s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i adequant-
los al nou àmbit. 

3- Que traslladi aquest acord als  Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del Baix 
Penedès, del Garraf i de l’Anoia, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al Conseller de 
Política Territorial, al President del Parlament i al President de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a una esmena a la moció presentada pel grup Socialista 
(PSC-ICV). El text de l’esmena, després d’alguns canvis puntuals de redacció realitzats 
a proposta de CiU, és el següent: 
 
Esmena que presenta el grup municipal Socialista (PSC-ICV) a la moció sobre la 
inclusió en la revisió del Pla Territorial General d’un àmbit que aplegui les comarques 
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i municipis de l’Anoia. 
 
A la part dispositiva: 
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• Modificar el punt 2 de la següent manera:  “Que insti el Govern de la Generalitat a 
tenir en compte aquest nou àmbit funcional  de planificació territorial als efectes 
dels plans parcials i sectorials que s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne 
aquells que s’hagin elaborat i adequant-los al nou àmbit. Això s’ha d’entendre en el 
sentit que no s’han d’aturar els treballs iniciats corresponents al Pla Director de l’Alt 
Penedès avui situats en el marc de definició del Pla territorial metropolità, sens 
perjudici que aquest Pla s’incorpori, si és el cas, al nou àmbit funcional resultant. 

  
• Afegir els següents punts 4 i 5: 

4-Que insti el Govern de la Generalitat a acordar amb la màxima urgència la 
definició de la nova divisió territorial de Catalunya. 
5-Que insti el Govern de la Generalitat a vertebrar el planejament de les 
comarques del Penedès conjuntament amb la resta de comarques de Catalunya. 

 
Defensa l’esmena, en nom del grup Socialista (PSC-ICV) el regidor Patro Recober. 
Passant per alt la dificultat d’incloure en l’àmbit funcional proposat municipis aïllats de 
l’Anoia que ho decideixin, considera que és important que l’elaboració del Pla director 
de l’Alt Penedès pugui continuar, tot i que s’hagi d’integrar al nou àmbit funcional. 
També és important demanar a la Generalitat que defineixi amb urgència la divisió 
territorial de Catalunya, i remarcar l’especificat de les comarques del Penedès, però 
vertebrant el planejament amb la resta de comarques del país. 
 
Otger Amatller (CUP) i Ramon Xena (ERC) es mostren reacis a acceptar l’esmena, pel 
fet que la moció ha estat presentada per una entitat externa, i tenint en compte que el Pla 
Director no té perquè aturar-se. Josep Ramon (PP), per la seva banda, mostra la seva 
conformitat amb l’esmena en allò relatiu al nou punt 4 (celeritat en la divisió territorial). 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la moció i a l’esmena, sempre que no se 
suprimeixi l’expressió de la moció “modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i 
adequant-nos al nou àmbit”. Considera que es tracta d’un simple problema de redactat. 
  
Josep Colomé (grup Socialista -PSC-ICV-) dóna suport a la moció i a l’esmena, 
recordant que estem parlant de planejament, qüestió en la qual la seva formació política 
sempre ha estat coherent. Manifesta que a l’any 1987 es va aprovar l’organització 
comarcal, i que el Govern de la Generalitat (llavors de CiU) no va acceptar l’acord del 
ple municipal sobre el reconeixement de les comarques del gran Penedès. Igualment, en 
aprovar-se el Pla Territorial de 1995 CiU va aprovar situar l’Alt Penedès en la regió 
metropolitana, atorgant-li endemés un rol marginal. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra content i satisfet pel fet que l’Ajuntament prengui 
finalment una postura unànime en matèria de divisió territorial, en allò que ens afecta.  
 
Finalment, després d’un debat, tots els grups per unanimitat accepten l’esmena en els 
termes que s’han transcrit anteriorment, amb la finalitat d’assolir el consens. 
 
Quant a la moció, Otger Amatller (CUP) recorda que l’any 1995 ens van posar a la zona 
metropolitana, i que algú ho va fer. En aquest moment, amb motiu de la nova divisió 
territorial, hi hem de poder dir la nostra, encara que ningú no ens hagi preguntat res fins 
ara. Es tracta de reforçar la moció ja aprovada en el mes de juny d’enguany, i Vilafranca 
com a capital de l’Alt Penedès és important que prengui postura. L’alcalde Marcel 
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Esteve intervé per dir que Vilafranca no és només la capital de l’Alt Penedès, sinó que 
ho ha de ser també del Penedès. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que no és el moment de discutir la capitalitat del nou àmbit 
o regió. Es remet a allò que ja va exposar en el ple de juny, i es mostra satisfet per 
l’acord aconseguit. Tots els principis de la bona administració (subsidiarietat, eficàcia, 
etc.) recolzen el plantejament d’una vegueria pròpia. 
 
Josep Colomé (grup Socialista -PSC-ICV-) recorda que en el ple de juny es va remarcar 
que en els diferents àmbits de debat metropolità ja es contemplen habitualment les 
especificats de les tres comarques. És bo tenir en compte la realitat comuna de les tres 
comarques, i afirma que en un esborrany de document de 2003 (possible coalició de 
govern de la Generalitat CiU-ERC, no reeixida) es parla de set regions, sense fer cap 
referència al Penedès. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna ple suport a la moció, i considera que els partits han de donar 
exemple. ERC és l’únic partit que en la seva divisió interna preveu el gran Penedès. El 
seu partit a Vilafranca i comarca dóna suport a la Vegueria pròpia des que va accedir a 
les institucions locals l’any 1987. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que no és adient entrar en les dinàmiques internes dels partits, 
ja que per exemple s’hauria de veure quin és el parer del conseller de Governació de la 
Generalitat Joan Carretero (ERC). En qualsevol cas, CiU des de Vilafranca i la comarca 
defensa i defensarà la Vegueria pròpia. 
 
Finalment, Patro Recober (grup Socialista -PSC-ICV-) celebra que tots els grups donin 
suport a la moció i hagin acceptat l’esmena, i agraeix a CiU la seva bona disposició per 
reconduir i acceptar l’esmena en benefici del consens. 
 
Finalment, el text definitiu de la moció que se sotmet al ple, amb la incorporació de 
l’esmena aprovada, és el següent: 
 
MOCIÓ A FAVOR de la creació de l’àmbit funcional de planificació territorial 
corresponent a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf, i aquells 
municipis de l’Anoia que lliurement ho decideixin, en el marc de la revisió del PLA 
GENERAL TERRITORIAL DE CATALUNYA. 
 

Atès que l’article 8 de la Llei 1/1995 que aprova el Pla Territorial de 
Catalunya, preveu que la revisió del Pla s’ha de fer, com a mínim, cada deu anys. 

Atès que pròximament farà deu anys de l’aprovació del Pla i, per tant, s’ha de 
fer aquesta revisió. 

Atès que les propostes i les determinacions del Pla Territorial General han 
d’afavorir la concreció i l’especialització de les polítiques sectorials i alhora han 
d’establir un marc general de referència i coordinació per a aquestes polítiques. 

Atès que són els plans d’àmbit territorial menor els que han de concretar 
aquestes directrius. 

Atès que per a definir aquest àmbits, la legislació esmentada utilitza l’expressió: 
«unitat funcional definida i composta de sistemes urbans de diferents comarques», i 
aquest és un aspecte transcendental de la Llei per la qual s’aprova el Pla territorial 
general de Catalunya perquè els plans territorials parcials, aplicats a cada àmbit de 
planificació, han de marcar les directrius de desenvolupament en els propers decennis 
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de les diferents realitats territorials que conformen el país, i també –mentre no es 
legisli sobre la divisió de Catalunya en regions-, a l’hora de planificar els serveis, el 
Govern ha de tenir en compte subsidiàriament aquests àmbits territorials funcionals 
que defineix la Llei. 

Atès que aquest Ajuntament, en Ple de data 21 de juny de 2005, va acordar 
instar el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear una vegueria 
pròpia per a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf en el 
marc de la nova organització territorial que es planteja des d’aquestes institucions. 

Atès que en l’establiment dels àmbits de planificació territorials que estableix el 
Pla Territorial General de Catalunya, s’inclou l’Alt Penedès i el Garraf a l’Àmbit 
Metropolità, el Baix Penedès a l’Àmbit del Camp de Tarragona, i l’Anoia a l’Àmbit de 
les Comarques Centrals, sense tenir en compte que el conjunt d’aquests territoris tenen 
unes característiques pròpies que els uneixen amb una profunda similitud i 
complementarietat, alhora que els diferencia dels àmbits on han estat enquadrats. 

Atès que, històricament, aquests territoris ja tenien una demarcació o vegueria 
comuna. 

Atès que, actualment, el conjunt de territori que es proposa té prou entitat 
demogràfica, històrica i social, homogeneïtat física, coherència funcional o de 
relacions entre les comarques que les integren, integració i potència de l’estructura 
urbana, presència de centres urbans rectors consolidats i dinàmics, activitats 
econòmiques compartides i/o complementàries i realitats i problemàtiques comunes, en 
la mateixa o similar mesura que els set àmbits establerts al Pla Territorial General, 
una vegada modificat i reconegut l’Alt Pirineu i l’Aran. 

Atès que l’àmbit funcional de planificació territorial d’acord amb el que disposa 
el Pla General –mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en regions-, s’ha de 
tenir en compte subsidiàriament pel que fa a la planificació de llurs serveis. 
 

Atès tot l’esmentat, i respecte del ple municipal, s’ACORDA:  
1.- Que insti el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a crear un 

nou à mbit funcional de planificació territorial dins la Revisió de Pla General 
Territorial de Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès, el Garraf i aquells municipis de l’Anoia que voluntàriament i lliurement 
s’adhereixin a aquesta iniciativa. 

2.- Que insti el Govern de la Generalitat a tenir en compte aquest nou àmbit 
funcional  de planificació territorial als efectes dels plans parcials i sectorials que 
s’estableixen en la llei 1/1995, modificant-ne aquells que s’hagin elaborat i adequant-
los al nou àmbit. Això s’ha d’entendre en el sentit que no s’han d’aturar els treballs 
iniciats corresponents al Pla Director de l’Alt Penedès avui situats en el marc de 
definició del Pla territorial metropolità, sens perjudici que aquest Pla s’incorpori, si és 
el cas, al nou àmbit funcional resultant. 
 3.- Que insti el Govern de la Generalitat a acordar amb la màxima urgència la 
definició de la nova divisió territorial de Catalunya. 
 4.- Que insti el Govern de la Generalitat a vertebrar el planejament de les 
comarques del Penedès conjuntament amb la resta de comarques de Catalunya. 

5.- Que traslladi aquest acord als  Consells Comarcals de l’Alt Penedès, del 
Baix Penedès, del Garraf i de l’Anoia, als portaveus dels grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a la Comissió de Coordinació de la Política Territorial, al 
Conseller de Política Territorial, al President del Parlament i al President de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
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VIII. MOCIÓ PLANTA DESCALCIFICADORA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del PP: 
 
 ATÈS  que la Carta Europea de l’Aigua estableix que la qualitat de l’aigua ha 
d'ésser preservada  d’acord amb normes adaptades als diversos usos previstos i satisfer, 
especialment, les exigències  sanitàries. 
 ATÈS  que l'Organització Mundial de la Salut exigeix que la millor aigua de 
consum ha de tenir  una duresa  compresa  entre els 5º i 10 º hidromètrics 
 ATÈS  que una mesura efectiva  per reduir la duresa  de l’aigua  que subministra 
la SOCIETAT  MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A., millorant la seva  
qualitat, seria  la instal·lació d’una planta descalcificadora  amb òsmosi inversa. 
 ATÈS que l’aigua descalcificada  evita la fuita i protegeix les instal·lacions; no 
obstrueix els electrodomèstics  relacionats amb l’aigua com els escalfadors, les calderes 
i les rentadores, i augmenta el seu rendiment; estalvia l'ús d’energia i d'additius 
anticalcaris.   Mentre  que l’aigua dura  deteriora les canonades, provoca la corrosió de 
les resistències  i incrustacions en els tambors de les rentadores ; les juntes s’endureixen 
i es trenquen,  i  augmenta el consum d’energia. 
 ATÈS  que l’aigua descalcificada estalvia detergent i productes de neteja; la 
bugada és suau i neta; la vaixella, coberts, sanitaris i aixetes  queden brillants sense 
fregar. Mentre  que amb l'ús  de l’aigua dura  es perden 2/3 parts  del detergent usat, 
provoca  un major desgast de la roba per la rugositat dels tambors de les rentadores   i a 
la vaixella, aixetes i sanitaris hi queden taques  de calç. 
 ATÈS   que l’aigua descalcificada  assegura una pell llisa, mans i cutis sense 
clivelles i arrugues; i  cabells brillants i sedosos sense utilitzar condicionadors.  Mentre  
que l'ús de l’aigua dura fa alcalina la pell, dificulta l’acció  del sabó possibilitant la 
infecció i per tant l’aparició de grans, picors, sequedat en la dermis i tacte rugós. 
 
 Per això, 
 El Grup Municipal  del Partit Popular  demana al Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès  que aprovi el següent ACORD: 
 
A) Que a part de garantir el forniment de quelcom tant necessari com és l'aigua i 
d’adoptar polítiques positives d’estalvi en el seu consum, com és la generalització  de 
l’abonament del servei mitjançant comptadors, es fixi com un dels principis de la 
SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA , S.A. la millora  en la 
qualitat de l’aigua que reben els veïns de la nostra Vila. 
B) Que s’encarregui  a la “SOCIETAT MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA, 
S.A. “ un informe sobre el que costaria  la construcció i manteniment d’una planta  
descalcificadora  d’aigua  que dones servei al nostre municipi, i la repercussió que 
podria tenir   sobre el preu del rebut. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP)  i la resta de vots (grups 
Socialista -PSC-ICV-, de CiU, d’ERC i de la CUP) en contra. 
 
Josep Ramon (PP) es remet a les explicacions de la moció. Afirma que cal garantir el 
subministrament d’aigua, però també millorar-ne la qualitat. Seria positiu fer un estudi 
sobre el cost i la viabilitat de la planta descalcificadora, per tal de després prendre una 
decisió correcta. 
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Otger Amatller (CUP) manifesta que l’aigua està bastant calcificada, però té entès que 
el  sistema d’òsmosi inversa és molt costós, i potser existeixen fórmules alternatives 
menys oneroses. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que ha parlat amb tècnics en la matèria, i que de fet no hi ha 
ciutats importants que disposin d’aquestes plantes. La major part de l’aigua ve del Ter-
Llobregat, i el nivell de calç està clarament dins dels límits admissibles. D’altra banda, 
la inversió seria molt costosa, i segurament és preferible invertir en la millora de la 
xarxa. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra contrari a la moció. La planta tindria a parer seu un alt 
cost, i no és acceptable que l’import del rebut de l’aigua s’incrementi en un 100 o un 
200%. Cal treballar per millorar el servei en general. 
 
Joan Pareta (grup Socialista -PSC-ICV- i president de l’empresa d’aigües) considera 
que no és bo presentar una moció de cara a la premsa que pot causar inquietud sobre la 
qualitat de l’aigua.  La legislació vigent no limita la duresa de l’aigua per al consum 
humà, i quant els efectes sobre els electrodomèstics la baixada de la calç pot causar 
problemes de corrosió. Existeixen mecanismes d’actuació més econòmics que es poden 
comentar en el consell d’administració de l’empresa. 
 
Joan Pareta amplia la informació dient que només una part de l’aigua (mínima) es 
destina a consum humà, i que la descalcificació total faria que tothom l’hagués de 
pagar, quan hi ha indústries i edificis que ja disposen de sistemes individuals. La planta 
és molt cara, consumeix molta energia i pot tenir efectes ambientals negatius; també 
s’ha de tenir en compte que el procés rebutja entre el 10 i el 30% de l’aigua tractada, la 
qual cosa no és admissible, sobretot en èpoques de sequera com l’actual, i que si es treu 
calç la duresa de l’aigua se substitueix per sodi, el nivell del qual sí que es troba limitat 
legalment. També s’hauria d’analitzar com es tractarien els 8.000 kg de sal diaris que la 
planta consumiria. No existeixen exemples d’aquestes plantes, tret del cas de Daimiel, 
però en aquest cas l’informe dels tècnics municipals de l’esmentat municipi sobre el 
funcionament de la planta (en fa referència) és molt negatiu. L’empresa municipal 
d’aigües ha de vetllar i vetlla per la qualitat de l’aigua, però no es pot endagar una 
inversió inútil que, a més, comportaria haver de pagar l’aigua dues o tres vegades més 
cara. 
 
Josep Ramon (PP) matisa que el nivell de duresa referit a la moció és una recomanació, 
no una norma, i explica sintèticament el procés d’òsmosi inversa. Si la gent instal·la 
descalcificadors a casa seva o a la seva empresa és perquè el problema existeix, i els 
costos es poden compensar amb la menor despesa de les persones en la compra d’aigua 
embotellada. Joan Pareta no és un tècnic, i caldria disposar d’un informe tècnic per 
poder-lo contrastar, cercant en qualsevol cas solucions col·lectives i no individuals al 
problema de la calç. 
 
L’alcalde Marcel Esteve suggereix a Josep Ramon que retiri la moció i que es discuteixi 
l’assumpte en el consell d’administració de l’empresa d’aigües, on tots els grups hi són 
representats, amb la finalitat d’evitar que la moció hagi de ser rebutjada. També afirma 
que no s’ha de crear alarma, i que si es té coneixement d’algun perill per a la salut 
pública s’hauria de comunicar ràpidament a l’alcaldia. Josep Ramon desestima el 
suggeriment de retirar la moció, manifesta que aquesta no crea alarma i que el ple és en 



 24

definitiva la junta d’accionistes de l’empresa d’aigües, per la qual cosa la moció pot ser 
tractada i votada. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que l’estudi seria molt complex (aspectes econòmics, 
sanitaris, ambientals, de viabilitat, etc.). No és positiu que Vilafranca es posi a fer 
invents no contrastats. La realitat és que no coneix cap persona que no usi l’aigua 
subministrada pel problema de la calç, i hi ha inversions que són prioritàries (sequera, 
millora de la xarxa, instal·lació de comptadors, etc.). 
 
Malgrat el rebuig de la moció, l’alcalde Marcel Esteve suggereix al PP que plantegi la 
qüestió en si del consell d’administració de l’empresa municipal d’aigües. 
 
 
IX. MOCIÓ NOU INSTITUT 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista -PSC-ICV- i d’ERC: 
 

Atès que durant els darrers anys s’ha produït un increment de la població de 
Vilafranca en un context on el creixement de la comarca de l’Alt Penedès ha estat 
superior, el número de naixements i la població en edat escolar s’han recuperat amb 
una tendència al creixement. 

Atès que els IES Alt Penedès, Eugeni d’Ors i Milà i Fontanals concentren 
majoritàriament la població estudiantil de barris consolidats pel que fa al seu 
creixement urbanístic com Sant Julià, Poble Nou i Les Clotes. 

Atès que el nou IES situat al barri de la Girada concentrarà la població dels 
barris de la Girada i Molí d’en Rovira actualment en fase consolidació. 

Atès el futur creixement de la ciutat cap a la zona de Les Bassetes i la necessitat 
de dotar la zona nord de Vilafranca que inclou el barri de l’Espirall (el segon barri 
amb més població de la vila) d’equipaments educatius de secundària,  

 
S’ACORDA: 
1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 

planifiqui la creació d’un Institut d’Ensenyament Secundari a la zona de les Bassetes 
d’aquest municipi. 

2. Manifestar que els terrenys necessaris per aquesta finalitat seran posats a 
disposició de la Generalitat de Catalunya tan bon punt s’hagin aprovat el pla parcial i 
el projecte de reparcel·lació del sector, la propietat dels terrenys del qual pertany a 
l’Institut Català del Sòl. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Lourdes Sánchez (regidora d’Educació) fa palesa la necessitat de planificar i preveure 
els serveis, també en matèria educativa. Cal un nou Institut a la zona, la qual cosa ja 
s’ha plantejat recentment al director general de Centres Docents de la Generalitat, 
persona que s’ha mostrat receptiva a la proposta. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, però pregunta si per disposar dels 
terrenys cal desenvolupar el Pla parcial de les Bassetes, o bé si pel contrari a la zona de 
l’Espirall hi ha terrenys alternatius aptes i disponibles. Contesta Josep Colomé (regidor 
d’Urbanisme) que ara mateix no es disposa d’altres terrenys a l’Espirall semblants als 
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de la Girada, i que el pla de les Bassetes no l’executarà l’INCASOL immediatament, 
sinó previsiblement d’aquí a dos o tres anys. 
 
Àssen Cámara (CiU) es mostra favorable a la moció, perquè s’han preveure els serveis 
necessaris davant l’increment de la població. Cal que el nou Institut sigui una realitat el 
més aviat possible. 
 
 
X. MOCIÓ PROFESSORAT INSTITUT 
 
Es presenta una moció per part del grup de CiU. El seu text definitiu (després d’una 
modificació derivada dels canvis que han tingut lloc en els darrers dies) és el següent: 
 
 Atès que el passat mes de juny la direcció de l’Institut Eugeni d’Ors ja va plantejar 
al Departament d’Educació una previsió d’increment d’alumnes en el Batxillerat per al 
curs 2005-2006. 

Atès que, de comú acord amb el Departament d’Educació, per al present curs hi 
ha 105 alumnes inscrits a Batxillerat que es distribuirien en 3 grups de 35 alumnes. 

Atès que, segons informacions de la Direcció del centre, la mateixa plantilla del 
Departament ja fa la previsió que, per a 3 grups de batxillerat, al centre li corresponen 
2,5 professors més dels que té. 
   Atès que segons la Resolució de 6 de juny de 2005, del Departament d’Educació 
de la Generalitat, per fixar els criteris per elaborar les plantilles dels Instituts 
d’Educació Secundària, a l’IES Eugeni d’Ors li correspondrien 3,5 professors més.  
  
El Grup Municipal de Convergència i Unió a Vilafranca proposa el següent acord: 
1. Que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca recolzi plenament  la comunitat educativa 

l’Institut Eugeni D’Ors en les seves peticions al Departament d’Educació de la 
Generalitat ja que és fonamental per als Vilafranquins que l’ensenyament públic 
tingui les dotacions que assegurin un ensenyament de qualitat. 

2. Que l’Equip de Govern continuï instant al Departament d’Educació de la 
Generalitat a atendre les necessitats de Vilafranca en el sentit d’atorgar el personal 
necessari que requereix i demana la Direcció i els  pares d’alumnes de l’Institut 
Eugeni D’Ors.  

 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Josep M. Figueras (CiU) presenta el text actualitzat de la moció d’acord amb els 
esdeveniments dels darrers dies (és el ja transcrit). Afirma que la moció és adient, i que 
s’ha de recolzar l’Institut en les seves justes demandes. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció i advoca per enfortir les polítiques 
d’educació. Destaca que el problema de manca de professorat als centres de Vilafranca 
possiblement no es dóna només a l’IES Eugeni d’Ors. 
 
Josep Ramon (PP) recolza expressament la moció. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna suport a la proposta, i destaca la conveniència de fer la 
pressió que calgui davant del Departament d’Educació, sense que tingui res que veure el 
fet que la consellera pertanyi a ERC. Ja s’han fet gestions i contactes, i ERC treballarà 
per resoldre els problemes de l’Institut i dels altres centres on calgui actuar. Tant 
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l’educació com la sanitat són qüestions essencials que s’han d’atendre, especialment 
davant l’important creixement de la població a la comarca. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista -PSC-ICV-) recolza la moció, i detalla les gestions 
realitzades des de l’Ajuntament i també des d’altres institucions com el Consell 
Comarcal. Quant a les esquerdes aparegudes a l’IES Eugeni d’Ors, es va aconseguir que 
s’emetés amb celeritat l’informe tècnic, i s’ha parlat amb el director general de Centres 
Docents sobre les mancances de professorat. La Generalitat és receptiva, però 
existeixen diferències de criteri sobre el nombre de places que pertoca. Afortunadament, 
i a diferència del passat, actualment existeix una normativa amb criteris objectius sobre 
les plantilles de professorat, i s’haurà d’exigir que es compleixi. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve remarca la necessitat de donar suport a l’Institut, i 
afirma que l’ensenyament públic a Vilafranca és de qualitat, i que per mantenir o 
augmentar  el nivell assolit cal esmerçar tots els recursos necessaris. 
 
 
XI. MOCIÓ TRANSPORT A BELLATERRA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que el transport públic ha de cobrir les necessitats de mobilitat de les 
persones. 

Atès que no existeix cap línia de bus que cobreixi el trajecte entre Bellaterra-
Universitat  i Vilafranca. 

Atès els molts estudiants del nostre municipi i comarca que estudien a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 

Atès que l'Ajuntament de Vilafranca ha de vetllar per potenciar el transport 
públic i facilitar  la comunicació dels seus ciutadans/es  

Atès que no existeix un servei directe de tren de Vilafranca a la UAB. 
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:  
• Que el govern municipal realitzi les gestions pertinents per tal que la RENFE posi 
un servei de tren directe a Bellaterra o en el seu defecte que el transbord a Martorell es 
correspongui de manera coordinada, amb esperes no superiors a 10 minuts. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que va ser positiva l’obertura al trànsit de passatgers de 
la línia Martorell-Bellaterra. Tanmateix, els trens des de Vilafranca no són directes, ni 
existeix la necessària coordinació, de forma que els transbords comporten llargues 
esperes. Caldria demanar que aquests inconvenients es corregissin. 
 
Josep Ramon (PP) s’adhereix a la moció, i recorda que fa pocs mesos tant el PP com 
l’equip de govern van sotmetre al ple una moció similar. També dóna suport a la moció, 
i insisteix en què l’assumpte ja havia estat tractat pel ple, Pere Regull (CiU). 
 
Josep Colomé (grup Socialista - PSC-ICV - ) fa costat a la moció. Manifesta que s’està 
elaborant el Pla de rodalies, i que la Generalitat demanarà que la línia comenci a 
Vilafranca (almenys una bona part dels trens). Es faran gestions en el sentit de la moció 
en l’àmbit de l’ATM (metropolità). Per la seva banda, l’alcalde Marcel Esteve diu que a 
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l’estiu ja va exposar aquesta necessitat al gerent de rodalies de RENFE Sr. Manau, qui 
s’hi va mostrar favorable, per bé que va posar en relleu el problema temporal derivat de 
les obres de l’AVE. 
 
 
XII. MOCIÓ LÍNIA D’ALTA TENSIÓ 
 
Es presenta una moció per part del grup municipal de la CUP, el text definitiu de la qual 
és el següent: 
 

Assabentats del projecte d’instal.lació d’una línia de molt alta tensió des de 
Baixas (Estat Francès) fins Bescanó-Sentmenat i comprovat el posicionament dels veïns 
del municipi en contra d’aquest projecte, la corporació creu convenient adherir-se als 
municipis de les comarques nord-catalanes, així com de la resta de municipis de 
Catalunya. 
 

Per aquest motiu, es proposa que el Ple municipal adopti els següents acords: 
PRIMER.- FER CONSTAR EXPRESSAMENT L’OPOSICIÓ D’AQUESTA 

CORPORACIÓ al projecte de construcció de la línia d’interconnexió elèctrica de 400 
Kw x 2 entre Baixas-Bescanó-Sentmenat, expressant que la gent del territoriha de ser 
escoltada. 

SEGON.- Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que es replantegi la 
necessitat d’aquesta instal.lació, i que consideri totes i cadascuna de les conseqüències 
negatives que comportaria als municipis afectats i al país en general, DEMANEM al 
govern de la Generalitat que vetlli per establir un nou model energètic molt més 
descentralitzat i no depenén de fonts energètiques d’origen nuclear i d’altres 
combustibles fòssils, i  intentar fer realitat un veritable equilibri territorial per al país.  

TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Govern Cátala, al Ministerio de 
Fomento, a Red Eléctrica Española, al Conseil General des Pyrinees Orientales, als 
Consells Comarcals, a les Diputacions, al Conseller en Cap i al molt Honorable 
President  de la Generalitat de Catalunya, així com als mitjans de comunicació. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 10 vots a favor (grups de la CUP, de CiU, d’ERC 
i el regidor d’ICV Patro Recober), 1 en contra (PP) i 9 abstencions (PSC). 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que el projecte és poc respectuós amb el medi ambient i 
s’ha elaborat sense un debat previ; tampoc no s’ha discutit el model energètic de 
Catalunya. Cal donar suport a la Plataforma d’oposició creada, la qual ha explicat 
detalladament les seves raons. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta contrari a la moció, ja que la línia és necessària per 
atendre les necessitats energètiques. 
 
Joan Recasens (ERC) dóna suport a la moció. ERC planteja una moratòria de la 
interconnexió amb França fins al 2015, tot millorant amb sistemes alternatius el servei a 
les comarques de Girona. L’electricitat que es vol portar no és cert tampoc que sigui 
necessària per al tren de gran velocitat. La realitat és que França té excedents d’energia, 
i l’Estat espanyol, a diferència del passat, no necessita més energia, sinó que s’intenta 
comprar-la per revendre-la a Portugal i al nord d’Àfrica. 
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Josep M. Figueras (CiU) recolza la moció, i entén que abans de prendre decisions 
d’aquesta importància s’ha d’escoltar el territori afectat (s’hauria d’incloure aquesta 
apreciació en la moció). La potència prevista no respon a les necessitats de les 
comarques de Girona, sinó a unes pretensions diferents. Després d’aquest suport, 
Figueras afirma que s’ha de ser també realista, ja que cal atendre les necessitats 
energètiques i tenir present que malgrat els desitjos no es podrà prescindir de l’energia 
nuclear d’una forma sobtada. 
 
Patro Recober (grup Socialista, però membre d’ICV) afirma que en aquest punt no 
coincideix amb els seus companys del grup Socialista (PSC). ICV està especialment 
d’acord amb el punt segon de la moció (nou model energètic, equilibri territorial, etc.). 
 
Josep Colomé (grup Socialista i PSC) anuncia l’abstenció dels regidors del PSC, tenint 
en compte que no es tracta d’un assumpte que afecti Vilafranca o el Penedès. D’altra 
banda, Catalunya té problemes energètics, i el model franquista d’aïllament ja no és 
vàlid en l’Europa d’avui. El Pla energètic de Catalunya aposta per energies renovables, i 
certament s’ha de dialogar amb el territori, però aquest rol no ens correspon a nosaltres 
com Ajuntament. 
 
Otger Amatller (CUP) accepta modificar el punt 1 de la moció en el sentit que s’ha 
d’escoltar el territori (ja s’ha inclòs en el text transcrit). Insisteix en el fet que les 
necessitats energètiques de Girona es poden atendre d’una altra manera, d’acord amb un 
model descentralitzat.  
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Xavier Lecegui (regidor de Policia Local), i segons manifesta a títol merament de 
reflexió, recorda que en el darrer ple es va parlar de la seguretat durant la Festa Major. 
Ara que la festa ha passat, s’ha de dir que malgrat unes mínimes incidències puntuals el 
balanç des del punt de vista de la seguretat és positiu, en bona part gràcies a la relació 
que hi ha hagut amb els diferents organitzadors dels actes. Han treballat bé la Policia 
Local, els altres cossos de seguretat com la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, i 
també els col·laboradors i els voluntaris. A tots ells cal fer un reconeixement, i els 
ciutadans s’han comportat cívicament tot gaudint de la festa. És hora ja de començar a 
treballar en la perspectiva de l’any vinent.  
 
b) Otger Amatller (CUP) esmenta que presenta dues preguntes per escrit (les lliura al 
secretari), per a la seva contestació també per escrit. Fan referència, una a la possible 
adquisició per l’Ajuntament d’obres artístiques de la subhasta del certamen FIRART, i 
l’altra al procés de matriculació d’alumnes assignats als centres docents per la Comissió 
d’escolarització. 
 
c) Otger Amatller (CUP) fa referència a les mesures contra l’excepcional sequera 
acordades per l’Agència Catalana de l’Aigua. A Vilafranca hi ha diferents “rotondes” 
(giroles) amb gespa que consumeixen un excés d’aigua. L’aigua s’aporta a més de 
forma automàtica. Otger Amatller comenta la situació de la nova girola de la carretera 
de Moja, amb molta aigua malgastada que durant uns dies anava a parar a l’asfalt, i creu 
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que s’hauria de prioritzar la plantació amb vegetació autòctona que necessita molts 
menys recursos hídrics. 
 
Josep Colomé (equip de govern) dóna la raó a Otger Amatller quant a la girola de la 
carretera de Moja. Malgrat les dificultats (la va construir l’INCASOL i encara no 
s’havia rebut) s’hi va intervenir i, finalment, es va aconseguir posar fi el despropòsit. 
També Joan Pareta (grup Socialista –PSC-ICV- i president de l’empresa d’Aigües) 
afirma que respecte de la girola de la carretera de Moja es fa fer una intervenció activa, i 
l’empresa d’aigües va acabar tallant el subministrament; cal ser conscients de la 
gravetat de la sequera, per la qual cosa s’estan fent comprovacions i s’adopten diverses 
mesures. 
 
d) Otger Amatller (CUP) recorda que, com es va demanar en una moció del ple, s’ha 
aprovar ja el domini d’internet “.cat”, i que caldria estar a l’aguait per quan s’obri el 
període de sol·licituds, per evitar que ningú no se n’aprofiti. Contesta Francisco Romero 
que l’equip de govern ja està al cas; tan bon punt sigui possible, l’Ajuntament demanarà 
entrar en aquest domini, tal com el ple va aprovar. 
 
L'alcalde demana que consti en acta la felicitació de tot el consistori pel pilar de 6 
aconseguit pels Falcons de Vilafranca, per la millor actuació castellera dels Xicots de 
Vilafranca en una festa major de la vila i per la millor actuació castellera de tota la 
història que van protagonitzar els Castellers de Vilafranca el dia de Sant Fèlix, la qual 
va incloure la primera torre de nou amb folre i sense manilles. Després d’expressar 
aquesta demanda que s’accepta per assentiment, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

El secretari,                                                               Vist i plau 
             L'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                      Marcel Esteve i Robert 

 
 
 


