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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 07/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de juny de 2004 
Horari: de 20,02 h. a 23,40 h. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano  
- Joan Pareta i Papiol 
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
Fernando García i González 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també 
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 18 
de maig de 2004. L’acta és aprovada per assentiment. 
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I. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

La Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, preveu 
a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals en quin 
territori estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos 
de dret públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament havia delegat 
determinades facultats de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos locals mitjançant 
l’adopció dels corresponents acords plenaris. 

La regulació de l’exercici de les funcions delegades en l’àmbit de la gestió, la 
inspecció i la recaptació dels ingressos locals, s’ha complementat i perfeccionat per la 
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, aclarint que són delegables les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació de la totalitat dels ingressos de dret públic, tinguin o no naturalesa 
tributaria. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com 
entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la 
conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les funcions 
delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència dels òrgans 
actuants. 

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 
seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible 
pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens 
delegat. 
 
Davant les consideracions precedents, es proposa al Ple els següents 

ACORDS: 
PRIMER.- Deixar sense efecte els anteriors acords de delegació de 

competències de gestió, recaptació i inspecció de determinats ingressos d’aquest 
Ajuntament en la Diputació de Barcelona, excepte la gestió i recaptació de les multes 
de circulació que continua en vigor. 

SEGON.-  Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu 
l’article 7.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, 
les funcions de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret 
públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I.- Impost sobre béns immobles 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
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• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors, i sempre referits 

a les matèries de l’àmbit de competència municipal regulat a la llei o el Conveni 
amb la Direcció General de Cadastre.  

• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
• Gestió dels expedients de compensació per part de l’Administració Estatal dels 

beneficis fiscals d’aplicació obligatòria regulades per llei, que, d’acord amb 
l’article 9 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, tinguin regulada la seva 
compensació. 

• Mantenir la relació i nivell de col·laboració, en l’àmbit de continguts i qualitat,  
actualment vigent entre aquest Ajuntament i la Gerència Territorial del Cadastre. 

 
II.- Impost sobre activitats econòmiques 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Revisió de les autoliquidacions presentades.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors, sempre referits a 

les matèries de l’àmbit de competència municipal regulat a la llei . 
• Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.  
• Actuacions d'informació i assistència als contribuents.  
• Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
• Gestió dels expedients de compensació per part de l’Administració Estatal dels 

beneficis fiscals d’aplicació obligatòria regulades per llei, que, d’acord amb 
l’article 9 de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, tinguin regulada la seva 
compensació. 

• Actuacions de coordinació de l’IAE amb la Taxa pels serveis d’intervenció integral 
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 

 
III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
• Gestió de la matricula o cens corresponent al padró, entenent dins d’aquesta gestió 

l’actualització de l’esmentada matrícula o cens, mitjançant les altes, baixes i 
modificacions i la resolució de reclamacions dels contribuents, al respecte. 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  



 4

• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
IV. – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 
• Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
• Revisió de les autoliquidacions presentades. 
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris. 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
• Dictar la provisió de constrenyiment. 
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
• Actuacions per a que es trobin coordinats procediments de gestió i presentació de 

declaracions de transmissions de drets sobre propietat immobiliària, en qualsevol 
instància de les dues administracions ( Ajuntament i Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació). 

 
V.– Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
• Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
• Revisió de les autoliquidacions presentades.  
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris. 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions . 
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT. 
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.  
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
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VI.- Contribucions especials 
• Gestió administrativa de les notificacions dels acords d’imposició i ordenació. 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VII.- Taxes per prestació de serveis o de realització d’activitats administratives de 
competència local: 
a) Servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 

municipal: 
• Gestió de la matricula corresponent al cens o llistat cobratori dels serveis que es 

realitzen al cementiri municipal. 
• Realització de l’actualització del seu cens mitjançant lliuraments periòdics, per part 

de l’oficina municipal de gestió patrimonial del cementiri, de les altes, baixes o 
modificacions, tramitades en aquest ajuntament. 

• Emissió de documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
b) Recollida d’escombraries: 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Actuacions de coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament en ordre al 

manteniment del cens de quotes reduïdes pels col·lectius de jubilats, situacions 
d’aturats. 

• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
c) Prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les 

activitats i instal·lacions; utilització de l’escut del municipi en plaques, patents i 
altres distintius; retirada de vehicles o immobilització dels mateixos mitjançant 
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mecànics, abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública; 
expedició de documents administratius; prestació de serveis corresponents dels 
mercats municipals; reposició del paviment asfàltic, d’obertura de sondatges o 
rases a la via pública, així com de les vorades i voreres que s’haguessin modificat 
per a guals, i danys a l’arbrat i espais verds; prestació de serveis vinculats a les 
concessions d’ús dels stands de les Fires de Maig: 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, coordinant-se amb 

els serveis municipals amb competències no tributàries en els mateixos objectes de 
gestió, entre d’altres amb l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en la matèria d’expedició 
de documents.  

 
VIII.- Taxes per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local, així com per la prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local   
a) Entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per 

aparcament exclusiu: 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, coordinant-se amb 

els serveis municipals amb competències no tributàries en els mateixos objectes de 
gestió, entre d’altres amb Vies Públiques.  

 
b) Ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública; ocupació de terrenys d’ús públic 

amb taules i cadires; ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d’ús públic i indústries del 
carrer; utilització d’instal·lacions, materials i estris municipals; celebració civil de 
casaments a l’Ajuntament: 

• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
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• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 
les liquidacions per ingrés directe.  

• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, coordinant-se amb 

els serveis municipals amb competències no tributàries en els mateixos objectes de 
gestió, entre d’altres amb Vies Públiques.  

 
IX. – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl 
o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis 
de subministraments que resultin d’interès general, l’import de la qual consistirà en 
l’1,5 per 100 dels ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment 
en cada terme municipal les referides empreses. 
• Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
• Revisió de les autoliquidacions presentades. 
• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  
• Expedició de documents cobratoris. 
• Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 

per l’ORGT.  
• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries.  
• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
• Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
  
X.- Preus públics 
Assistència i estada en llars d’infants; prestacions de serveis en instal·lacions 
esportives municipals, a excepció de la gestió referida a les activitats del Complex 
Aquàtic; assistència als casals d’estiu i actiu estiu; assistència a activitats artístiques i 
culturals que es realitzin en el Teatre municipal Cal Bolet; prestació del servei de 
teleassistència domiciliària; serveis d’hosteleria a l’alberg de la joventut; serveis en el 
Centre Àgora i Centre d’Iniciatives Empresarials; assistència a activitats lúdiques, 
artístiques i culturals i per a l’organització de cursos, cursets, seminaris, jornades 
organitzats pels serveis municipals. 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
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• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XI.- Quotes d'urbanització 
• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, entre d’altres les 

actuacions per a coordinar la gestió i informació existent o recepcionada en l’Àrea 
d’Urbanisme referida a les quotes d’urbanització. 

 
XII.- Altres ingressos, tant tributaris com no tributaris, que l’Ajuntament pugui 
liquidar. 
Les funcions que en relació a la gestió/recaptació d'altres ingressos es deleguen són: 
• Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
• Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris.  
• Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
• Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
• Dictar la provisió de constrenyiment.  
• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
• Liquidació d'interessos de demora.  
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Aprovació de baixes i fallits. 
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII .- Expressament és necessari recollir també en la gestió delegada, aquella referida 
a tots els ingressos de dret públic, i que fa esment a: 
• Tramitació i resolució de sol·licituds de fraccionament i ajornaments en el període 

de pagament en voluntària i executiva. 
• Tramitació i resolució de certificats referits a informació censal corresponent a 

qualsevol de les matricules, censos o padrons que formen part de l’àmbit de 
delegació. 

TERCER.- Determinar que la gestió i recaptació dels ingressos amb unes 
peculiaritats singulars (ingrés directes i/o càrrec a compte) continuï essent realitzada 
per part de l’Ajuntament, tot i que en el supòsit que algun valor quedi pendent de 
cobrament, aquest pugui ser carregat a l’Organisme de Gestió Tributaria de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En concret, els ingressos susceptibles d’estar inclosos en aquest punt són: 
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- Taxa per la retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans 

mecànics, abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
- Taxa per expedició de documents administratius. 
- Taxa per prestació de serveis vinculats a les concessions d’ús dels estands de les 

fires de Maig. 
- Taxa per ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, 

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries de carrer. 
- Preu públic per assistència i estada en llars d’infants. 
- Preu públic per prestació de serveis en instal·lacions esportives municipals. 
- Preu públic per assistència als casals d’estiu. 
- Preu públic per assistència a activitats artístiques que es realitzin en el teatre 

municipal Cal Bolet. 
- Preu públic per serveis d’hosteleria a l’alberg de joventut. 
- Preu públic per serveis en el Centre Àgora. 
 
- Preu públic per assistència a activitats lúdiques, artístiques i culturals i per a 

l’organització de cursos, cursets, seminaris, jornades organitzats pels serveis 
municipals. 

QUART.- També és objecte del present acord de delegació, tal i com s’indica en 
el punt segon la funció d’inspecció referida a tots els  tributs i ingressos que en el 
mateix punt es relacionen. 

CINQUÈ.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt 2n., amb subjecció als 
criteris emanats per la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributaria. 

SISÈ.-  La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de 
funcions s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita 
d'any en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un 
termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 

SETÈ.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 
recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a 
l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 

VUITÈ.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions 
que contempla la present resolució, comportarà una dotació econòmica consistent en 
quota que correspongui en aplicació de les tarifes contemplades en la taxa, establerta 
per la Diputació de Barcelona, per la prestació de serveis i realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals. 

NOVÈ.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 
de Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 
per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre 
i de les seves pròpies facultats d'autorganització per a la gestió dels serveis atribuïts. 

DESÈ.- Aprovar la minuta de conveni a subscriure entre l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona. Facultar a l'Alcalde per a la seva 
signatura. 

ONZÈ.-  El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida. 
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Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC), 1 en 
contra (PP) i 6 abstencions (CiU i CUP). 
 
En nom del govern municipal, explica el dictamen Francisco Romero, tot recordant que 
l’Ajuntament ja tenia delegades en la Diputació (Organisme de Gestió Tributària) 
diferents potestats en matèria tributària.  Ara la delegació s’amplia, com ja fan altres 
ajuntaments independentment de les forces polítiques que els governen, i inclou 
pràcticament tots els ingressos municipals. La modernització de l’Organisme de la 
Diputació permetrà una millora del servei (gestions on line, certificacions digitals, 
noves tecnologies, etc.). En matèria tributària municipal existirà una finestreta única, 
ubicada a la planta baixa de la Casa de la Vila. 
 
A més, continua Romero, això permet fer front a una reorganització interna. El servei el 
prestaran quatre persones dependents orgànicament de l’Ajuntament i sis més de la 
Diputació, i la resta del personal municipal adscrit a Gestió Tributària fins ara passarà a 
dependre d’altres departaments municipals (Via Pública, Comunicació, etc.). Francisco 
Romero remarca que el cost és raonable, sobretot si tenim en compte que se’ns 
compensa el salari i la Seguretat Social del personal municipal adscrit, que la 
responsabilitat última la tindrà la Intervenció municipal i que passats dos anys es farà 
una avaluació dels resultats assolits, als efectes adients. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que ja fa mesos que es parla d’aquesta qüestió. Encara 
que ara hi ha hagut una certa correcció, l’anunci fet fa uns mesos va ser erroni, perquè 
els treballadors afectats ni tan sols havien estat consultats. L’externalització no es pot 
considerar positiva perquè pot comportar una pèrdua de control, si bé en aquest cas es fa 
a favor d’un ens públic. Considera preocupant que hi hagi conjuntament personal de 
l’Ajuntament i personal de la Diputació realitzant la mateixa feina, amb salaris, 
convenis i condicions de treball diferents. Per tant, la delegació té aspectes positius però 
també negatius, i la CUP s’abstindrà en la votació. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari al dictamen, perquè l’Ajuntament hauria de 
conservar la capacitat tributària i gestionar els tributs per ell mateix. A més, el dictamen 
no aclareix el cost del servei, ni la compensació dels salaris del personal municipal que 
hi treballarà. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta que quan es va plantejar l’assumpte fa mig any es van 
sentir pronunciaments contraris. Entén que l’externalització no és la fórmula més 
adequada, si bé partim d’una delegació ja existent i ara tornar enrere seria complexe. 
Malgrat que la mesura proposada es comprèn, no acaba de convèncer a CiU: no es 
garanteix la finestreta única (tributs no afectats), i hi haurà treballadors amb la mateixa 
feina amb condicions laborals diferents. CiU s’abstindrà, especialment perquè va 
demanar fa un temps una informació detallada que no ha estat facilitada. 
 
El ponent Francisco Romero recorda que es va parlar de l’assumpte en la comissió 
informativa, i que ell mateix es va oferir per donar explicacions més detallades. No es 
tracta d’una externalització, perquè la delegació es fa en la Diputació i l’Ajuntament 
manté el control i la decisió final. La convivència de treballadors de la Diputació i de 
l’Ajuntament ja té lloc, per exemple, a la biblioteca, i no han sorgit conflictes. 
Finalment, reconeix que fa uns mesos la informació als treballadors afectats hagués 
pogut ser millor, però aquestes mancances han estat corregides. 
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II. MODIFICACIÓ CRÈDITS PRESSUPOST ENTITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 6 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements 
de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de 
partides que ofereixen sobrant i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2003 , de 
conformitat amb el que disposa l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les 
Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
3.32218.13100 Personal eventual.- projecte EMRUTA .....  9.000,00 
3.32218.16000 Seg.social.- personal projecte EMRUTA...  3.000,00 
3.32218.22613 Congrés Ciutats del Vi................................  4.000,00 
3.51301.22710 Contractes amb professionals.- seguiment 
 obres AVE ...................................................  19.061,00 
2.31302.48900 Transf.corrent.- Univers Penedès ..............  600,00 
4.46005.48900 Transf.corrent .-Altres subvencions ...........    9.000,00 
3.43205.60000 Obres complem. Parc Sant Julià................  13.508,00 
3.43202.60002 Obres complem. Parc de Llevant...............  10.153,00 
2.45101.63100 Obres reparació carrosses Cavalcada Reis  9.000,00 
2.42203.63200 Reforma Trinitaris per Escola Arts i Oficis 69.000,00 
3.43203.63200 Millores nivells d’il.luminació llocs treball 10.416,00 
3.45101.63200 Reforma Escorxador dest. Cultura ............  108.000,00 
4.52101.85200 Adquissició d’accions.- SERCOM, S.L......    80.000,00        344.738,00 

   TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.....     344.738,00  
 
 SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida  
4.11101.10000 Òrgans de govern .......................................  113.520,00 
1.12103.13000 Personal laboral.- informàtica...................  464,64 
2.31302.13000 Personal laboral.- serveis socials ..............  1.950,24 
2.41302.13000 Personal laboral.- salut i consum..............  1.949,00 
2.42201.13000 Personal laboral.- llars d’infants...............  23.037,30 
4.12101.13000 Personal laboral.- alcaldia ........................  27.175,55 
5.43202.13000 Personal laboral.- vies públiques ..............  2.600,00 
3.31303.13100 Personal eventual.- Rehabilitació habi- 
 tatges socials...............................................  37.000,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social ..............................  41.884,44 
2.45101.20200 Lloguer magatzem cultura..........................  271,56 
2.45101.22001 Publicacions................................................  15.000,00 
1.12101.22401 Indemnitzacions franquícies.......................  6.000,00 
3.43201.22601 Representació àrea desenvolup. ciutat ......  2.000,00 
2.42201.22608 Llars d’infants.- funcionament i càttering .  8.000,00 
2.45107.22608 Funcionament Casal d’Estiu i Diverhivern  18.000,00 
4.46304.22608 Relacions ciutadanes ..................................  5.000,00 
2.42202.22700 Neteja escoles (llar La Girada)..................  12.000,00  
5.43208.22700 Neteja extraordinària edificis ....................  1.865,56 
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5.51400.44400 Transfer.corrent.- SOVIPAR, S.L...............  18.665,00 
3.31303.48200 Fundació Pro-Penedès: servei prodomicili  5.515,00 
2.45501.48900 Transferència Festa Major.........................  12.000,00 
3.43204.48900 Transfer. rehabilitació facanes ..................  3.000,00 
4.46001.48900 Transf. a entitats que realitzen activ. 
 d’interès per la col.lectivitat.......................  15.000,00 
4.46002.62200 Adeqüació locals AAVV Poble Nou ...........  5.250,00 
1.12101.62500 Mobiliari oficines........................................  5.500,00 
4.52101.63200 Obres planta 4.ateneu.- Vilafranca TV......  6.000,00 
2.45104.71000 Transfer. capital Pt. Teatre Cal Bolet........  36.000,00 424.648,29 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM......   769.386,29 
 

 
F I N A N C I A C I Ó 

 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
1.12108.13000 Personal laboral.- planificació ..................  30.596,79 
2.45101.13000 Personal laboral.- cultura..........................  9.319,04 
3.32201.13000 Personal laboral.-promoc.econòmica .......  24.490,75 
5.22201.13000 Personal laboral.- Policia Local................  8.902,68 
3.31303.21200 Rehabilitació habitatges socials ................  12.000,00 
2.41302.22608 Omic ............................................................  2.599,00 
2.45101.22608 Actes culturals: funcionament....................  271,56 
3.32218.22608 Ciutats del vi.- funcionament......................  12.000,00 
3.43201.22711 Seguretat projectes i obres .........................     2.000,00 102.179,82 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.  102.179,82 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
340.06 Casal d’estiu ...............................................  2.350,00 
462.27 Subv. Diputació.- IX trobada A.D.F. .........  2.500,00 
781.01 Conveni Prasa.- AAVV Poble Nou.............  3.035,42 7.885,42 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS..................   7.885,42 
 
 
 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
870.00 Aplicació per finançar crèdits extraordinàris  332.738,00 
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit  
 326.583,05...............................................  
 TOTAL APLIC. ROMANENT..................   659.321,05
  

RESUM FINANCIACIÓ 
 
 Baixes per transferència ......................... 102.179,82 
 Majors ingressos .....................................     7.885,42  
 Aplicació romanent tresoreria ................ 659.321,05  
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 TOTAL FINANCIACIÓ........................... 769.386,29  
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior acord s’ha pres amb 13 vots a favor (grups Socialista i d’ERC), 5 en contra 
(CiU) i 2 abstencions (PP i CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica les principals partides i crèdits que són 
objecte de l’expedient (òrgans de govern, obres de reforma de Cal Bolet, modificació 
dels parcs de Sant Julià i de Llevant, ampliació del capital de SERCOM, trasllat de 
l’Escola d’Arts i Oficis al Convent dels Trinitaris i del Servei de Cultura a l’Escorxador, 
supressió de la dotació per a càrrecs de confiança, etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que algunes modificacions són positives, però altres 
no, com la partida per a fer front als sous de l’equip de govern, o la injecció de capital a 
Sercom per a fer front a una mala gestió. 
 
Josep Ramon (PP) fa palesa la seva abstenció per raó d’algunes partides com 
l’assignació per als òrgans de govern, conseqüència de l’acord de govern entre es grups 
Socialista i d’ERC. 
 
Aureli Ruíz (CiU) expressa el vot contrari de CiU, sobretot per alguna partida 
inacceptable com els sous de l’equip de govern, amb un augment d’uns 113.000 €. 
 
 
III. EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PATRONAT CAL BOLET 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 3 de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat 
Municipal del Teatre Cal Bolet d'enguany, mitjançant majors ingressos i aplicació de 
part del romanent de tresoreria de l’any 2003, de conformitat amb el que disposa 
l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall 
següent: 
 
 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45104.22100 Submin. d’electricitat..................................  1.000,00 
2.45104.22102 Submin. de gas.- calefacció........................  3.000,00 
2.45104.22700 Neteja instal.lacions ...................................  187,00 
2.45104.63200 Remodelació Teatre Cal Bolet ...................  36.000,00 40.187,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ........   40.187,00 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
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Concepte 
700.01 Transfer.capital ajuntament de Vilafranca          36.000,00 36.000,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS................. .  36.000,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
870.01 Aplicació per finançar suplements de crèdit 4.187,00 4.187,00 
 TOTAL APLIC.ROMANENT I MAJORS INGRESSOS40.187,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra (aquest, del grup de la 
CUP). 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) esmenta que s’han de portar a terme obres al teatre 
aprovades pel Patronat: remodelació dels vestidors i obres generals de seguretat a la 
primera i a la segona planta. Ríos detalla els acords adoptats pel Patronat (amb 
participació de tots els grups i de les entitats culturals), el qual en un primer moment va 
acceptar la necessitat de les obres per unanimitat, i recentment va aprovar el projecte 
amb l’únic vot en contra del representant de CiU. 
 
Arran de les notes de premsa de CiU sobre les obres de Cal Bolet, Joan Ríos manifesta 
que amb les obres no es margina els discapacitats (tenen beneficis quant a les entrades, 
poden accedir a la platea i es garantirà sempre l’accés), no es remodela la platea, no s’ha 
plantejat seriosament la instal·lació de grades retràctils (si en el futur es planteja es 
tindrà en compte la qüestió dels discapacitats), l’aposta per la polivalència de 
l’equipament ve donada per una moció del ple aprovada per unanimitat, i en el futur es 
faran altres obres de millora de la qualitat, si bé en aquest moment allò més urgent és 
garantir la seguretat. En definitiva, creu que és un projecte viable i de llarga durada 
aprovat per tots els membres del Patronat menys el representant de CiU. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que es va reclamar l’entrega de l’estudi de seguretat, que 
encara no s’ha produït (ho exigeix de nou), del qual  es pot desprendre que era necessari 
i  urgent garantir la seguretat del sostre (el projecte no en parla). També critica que 
l’escenari sigui pla (potser perquè en el futur es volen instal·lar grades) i rebaixat de 
nivell, amb la qual cosa restarà perjudicada la visibilitat, i que l’accés als vestidors no es 
faci amb un sistema de rampa. Caldria una planificació general. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen, ja que és essencial reforçar la 
seguretat. Tanmateix, cal fer un estudi de les reformes posteriors necessàries, assegurar-
ne la viabilitat i reforçar la possibilitat d’ús polivalent del teatre. 
 
Josep M. Figueras (CiU) manifesta que ell no està en contra de garantir la seguretat del 
teatre, i que votarà a favor del dictamen. Hi ha d’haver polivalència, i per això CiU va 
demanar que s’estudiés la viabilitat d’aquesta polivalència. L’estudi de seguretat no 
s’ha lliurat als grups, es diu que no hi haurà grades retràctils però en algun plànol hi 
apareixen, no es prenen mesures per garantir l'accés dels discapacitats, no pot ser que un 
escenari pla i amb un nivell inferior perjudiqui la visibilitat etc. El seu grup reclama que 
encara que es facin inversions per fases, hi hagi un plantejament general i global sobre 
el futur d’aquest equipament. 
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El ponent Joan Ríos aclareix que el plànol dibuixa unes cadires, però no es diu enlloc 
(més enllà d’algun comentari informal que es va fer) que hagin de ser retràctils. El 
projecte de la platea estudiarà abastament la qüestió dels discapacitats, i l’escenari baixa 
de nivell per adaptar-se a la normativa legal, sens perjudici d’estudiar-se la qüestió de la 
millor visibilitat. El sostre del vestidor es reforça, però el reforçament del sostre general 
no és una prioritat immediata segons l’estudi elaborat. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve afirma que el ple és sobirà, però que la qüestió ha 
estat estudiada i aprovada per un Patronat amb participació ciutadana i de tots els grups. 
Ell creu que el Patronat no hauria de ser desautoritzat. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el 
proppassat dia 16 de desembre de 2003, la plantilla i la relació de llocs de treball 
corresponents a l'any 2004. 

Atès l'establiment de nous serveis que es planteja, així com l'ampliació, 
supressió i millora dels existents, d'acord amb criteris d'organització administrativa 
interna. 

Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que disposen l'article 34.2 de la Llei 9/1987 i els articles 44 i 43 del 
conveni col.lectiu i de l'acord de condicions, respectivament. En aquest sentit s’ha 
consultat prèviament aquestes modificacions amb la representació del eprsonal. 

Atès l'informe del Cap de Servei de Recursos Humans. 
 

Per tot això, s' ACORDA : 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de 

l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a l'any 2004, que es detalla a continuació: 
   
PERSONAL FUNCIONARI 

A. Creació de places: 
 - Crear una plaça de Cap de Servei de Procediments Sancionadors, grup B, 
escala d’administració especial, subescala tècnica, tècnics de grau mitjà. 
PERSONAL LABORAL 

A. Creació de places: 
 - Crear 3 places d’Educador/a de Llar, grup B, tècnics mitjans (2/3 de jornada). 

- Crear 2 places d’Auxiliar d’Educador/a de Llar, grup D, encarregats i 
personal qualificat d’oficis (2/3 de jornada). 
 Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès per a l'any 2004, que es detalla a continuació. 
 
        DENOMINACIÓ                      GRUP       NUM.LLOCS     CD              CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. Llocs de treball reservats a personal funcionari 
- Cap de Servei Proc. Sancionadors    B  1  24   6.655,50 
      (Adscrit a Secretaria) 
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B. Llocs de treball reservats a personal laboral 
- Educador/a de Llar (2/3 jornada)    B  3  20      769,05 
      (Adscrits al Servei d’Educació) 
- Auxiliar d’Educador/a de Llar  D  1  14   2.458,37
  
      2/3 jornada laboral  (Adscrits al Servei d’Educació) 
 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 

Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de plantilla pel termini de 
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se  aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Francisco Romero explica que es creen les places ja previstes en el pressupost, més la 
d’un Cap de Procediments Sancionadors que ha de permetre reforçar el compliment de 
les Ordenances municipals (es pensa cobrir amb l’actual Cap de Gestió Tributària). 
 
Es dóna lectura tot seguit a l’esmena següent del grup del PP: 
 

“Després del primer ATÈS del dictamen, afegir el següent paràgraf: 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el passat 

dia 22 de juliol de 2003, les places reservades a funcionari eventual i de confiança de 
Coordinador/a de Cultura i Coordinador/a en matèria de Policia i seguretat. 
 
 Després del segon Atés del dictamen afegir el següent paràgraf: 

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

Atès que en l’actualitat el regidor de Cultura té dedicació plena i exclusiva en les 
tasques municipals i desenvolupa les competències que li van ésser assignades al 
coordinador/a de Cultura, fet que fa innecessari mantenir aquesta plaça reservada a 
funcionari eventual i de  confiança que no ha estat coberta des de la seva creació. 
 Atès que el que va ser Coordinador de Policia i Seguretat Ciutadana és en aquest 
moment el regidor d’aquesta àrea i que des de fa poc el cos de la Policia Local de 
Vilafranca del Penedès té un inspector que realitzarà entre altres les funcions lligades a 
aquesta plaça reservada a funcionari eventual i de confiança que esdevé innecessària. 
 Atès que en virtut de l’acord de govern ql que van arribar PSC i ERC s’ha 
incrementat el nombre de regidors amb dedicació plena i exclusiva de quatre a vuit, i 
s’ha creat la plaça reservada a funcionaris eventuals i de confiança de Cap de Gabinet, 
que fa més necessari el manteniment de les places reservades a funcionaris eventuals i 
de confiança de Coordinador/a de Cultura i Coordinador/a en matèria de Policia i 
Seguretat. 
 
 En la part dispositiva, en el primer punt, després de ..Aprovar  la modificació de 
la plantilla al servei de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a l’any 2004, que es 
detalla a continuació”, afegir: 
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 PERSONAL FUNCIONARI EVENTUAL I DE CONFIANÇA 

A. Supressió de places: 
- Suprimir una plaça de Coordinador/a de Cultura. 
- Suprimir una plaça de Coordinador/a en matèria de Policia i Seguretat. 

 
Defensa l’esmena Josep Ramon (PP), tot dient que les dues places de confiança s’han de 
suprimir, especialment quan avui mateix el ple ha acordat eliminar-ne la dotació 
pressupostària. Actualment el regidor de Cultura té dedicació exclusiva, i l’anterior 
Coordinador de Seguretat és regidor de la mateixa matèria. La proposta es va presentar 
en el ple anterior, i es va dir que es faria la supressió quan hi hagués una modificació de 
plantilla. 
 
Francisco Romero, en nom del govern municipal, rebutja l’esmena, perquè les 
supressions de places es porten a terme quan s’aprova la plantilla amb motiu del debat 
pressupostari. Adopta el compromís de suprimir-les quan a finals d’any, amb el 
pressupost, es voti la plantilla de personal. 
 
L’esmena del PP ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (grups del PP, CiU i CUP) i 13 
en contra (grups Socialista i d’ERC). 
 
 
V. JUNTA DE SOCIS SERCOM, S.L. 
 
En aquest moment el ple es constitueix en junta extraordinària de socis de SERCOM, 
S.L., i es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 

La societat privada municipal Serveis Municipals de Comunicació, SL 
(SERCOM,SL) va aprovar, en la sessió de la junta de socis de 20 d’abril de 2004, els 
comptes de l’exercici de 2003, concretant-se un resultat negatiu de 79.621,68 €. 

De l’anàlisi del balanç de situació de la societat a 31 de desembre de 2003 es 
dedueix que el capital social és de 6.010,12 €, les reserves de 21.804,42 € i els fons 
propis de –51.807,14 €. 

Tenint en compte la situació patrimonial descrita, s’estima convenient ampliar 
el capital social de la societat en una quantitat de 79.994,70, d'acord amb allò que 
disposa l’article 73 de la Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat 
limitada. 

D’acord amb la llei, l’augment del capital social suposa una modificació dels 
estatuts de la societat i, per tant, s’ha d’acordar en Junta de Socis. 

L’article 12.d) dels estatuts de la societat faculta al ple municipal, constituït en 
junta de socis, per acordar l’augment o la reducció del capital social. 
 

En la seva virtut,  S’ACORDA, 
PRIMER: El ple municipal, constituït en junta de socis de la societat privada 

municipal "Serveis Municipals de Comunicació, S.L.”, acorda augmentar el capital 
social de la societat. L’augment del capital social es portarà a terme amb noves 
aportacions dineràries que realitzarà  l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (soci 
únic), i es farà per la creació de noves participacions socials que seran subscrites i 
desmborsades íntegrament i totalment per l’esmentat Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
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SEGON: El capital social d’augmenta en 79.994,70 €, mitjançant la creació de 
2.662  noves participacions (del núm. 201 al 2862), que subscriu i desemborsa 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

TERCER: Modificar  els dos primers paràgrafs de l’article 5 dels estatuts 
socials, els quals resten redactats en els termes següents: 

El capital social és de  86.004,82 €, dividit en dues mil vuit-centes seixanta dues 
participacions socials de 30,050600 euros cadascuna d’elles, completament subscrites i 
alliberades, i instransferibles del seu únic titular, l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

Les participacions socials estan numerades de l’1 al 2.862, ambdós inclusius; 
són iguals, acumulables i indivisibles. No podran incorporar-se a títols negociables ni 
denominar-se accions. 

El tercer paràgraf del mateix article 5 manté la seva redacció actual. 
QUART: Facultar el secretari del consell d’administració perquè elevi a públics 

aquests acords i realitzi les gestions necessàries per a la seva inscripció en el Registre 
Mercantil. 

CINQUÈ: Aprovar, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió 
extraordinària de la junta de socis. 
 
Aquest acord ha estat pres per unanimitat. 
 
Francisco Romero (equip de govern Socialista-ERC) destaca que l’auditoria de la 
societat recomanava ampliar el capital per a solucionar la qüestió de l’IVA pendent. 
L’assumpte ja ha estat tractat en el consell d’administració. 
 
Otger Amatller (CUP) critica aspectes de la gestió de SERCOM, S.L.: es pressuposten a 
la baixa els ingresos publicitaris, no es va aplicar correctament l’IVA, no s’ha pagat 
durant tots aquests anys els drets d’autor (SGAE), els treballadors fan moltes hores i 
sovint tenen contractes precaris, etc. Cal demanar responsabilitats, i tenir en compte que 
s’ha de preveure que la Societat d’Autors reclama uns 100.000 €. 
 
Aureli Ruíz (CiU) afirma que ara es necessiten uns 80.000 € per a fer front a una 
situació de fallida tècnica. Si volem una TV i una ràdio dignes hi ha d’haver suport 
financer municipal, però les pèrdues tenen el seu origen en una gestió nefasta de 
l’anterior gerent, probablement amb el suport (o amb la manca de supervisió) del 
consell d’administració. Cal anar amb compte amb l’administració de la societat, i 
apostar per una televisió de qualitat que arribi a tot Vilafranca i  comarca. 
 
Francisco Romero admet que la gestió anterior no va ser prou bona, ja que en cas 
contrari el gerent no hagués cessat. La gestió no es pot titllar de nefasta si tenim en 
compte la inexistència de recursos suficients. Ara cal regularitzar la qüestió de l’IVA, 
dels drets d’autor, els recursos humans, etc. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista i presidenta del consell d’administració) afirma que 
en el seu dia la reclamació de la Societat d’Autors (SGAE) es va considerar abusiva, i 
actualment s’està negociant en la perspectiva de prescinndir del passat i arribar a un 
acord per al futur. L’alcalde, Marcel Esteve, manifesta que, en comparació amb altres 
ajuntaments, l’Ajuntament de Vilafranca paga de forma exemplar les tarifes de l’SGAE 
(concerts, actes, etc.). 
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VI. PLA DE MILLORA URBANA PAU 21 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 

 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 5 d’abril de 2004, pel 

qual es va aprovar amb caràcter inicial el Pla de millora urbana corresponent al PAU 
(sector) núm. 21 del POUM (“Puleva-Ebro”), presentat per Construcciones Reyal, 
S.A., en la seva qualitat de propietària de la totalitat del sòl del sector. En el propi 
acord es determinaven una sèrie de prescripcions, algunes de les quals han estat ja 
acomplertes en la nova documentació aportada; altres caldrà acomplir-les amb 
caràcter previ a la remissió de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, mentre que altres s’hauran de tenir en compte en el desenvolupament del 
sector. 

Atès que el Pla presentat s’ajusta a la legalitat vigent i a les previsions del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, incorporant a instàncies de l’Ajuntament, respecte 
de la fitxa del sector aprovada, certes modificacions que es recullen en la nova 
documentació aportada, obtenint-se el resum de paràmetres següent: 
- Sostre edificable màxim: 41.944 m2. 
- Nombre d’habitatges màxim admissible: 419. 
- Habitatge protegit, 20% del sostre destinat a ús residencial: 7.885 m2. 
- Cessió gratuïta a l’Ajuntament de l’aprofitament urbanístic corresponent a 7.550 

m2 de sostre, dels quals 1.559 corresponen a usos comercials i 5.991 corresponen a 
usos residencials en règim de protecció oficial. 

- Cessions obligatòries totals de 24.528 m2. 
Atès que havent-se sotmès el Pla al tràmit d’informació pública, amb la inserció 

dels preceptius edictes en el Butlletí Oficial de la província núm. 107, del dia 4 de maig 
passat, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 4128, del dia 7 del mateix mes de 
maig, i en el diari “la Vanguardia” del dia 29 d’abril anterior, no s’han formulat 
al·legacions ni reclamacions de cap mena, i en l’expedient consten units els informes 
tècnic i jurídic corresponents. 

Vistos els nous informes emesos pels serveis tècnics municipals (Cap d’Obres i 
projectes, Cap de Planejament i llicències i Tècnica de Medi Ambient), així com vista 
també la legislació reguladora en matèria urbanística, especialment l’article 83 de la 
Llei d’urbanisme, s’ACORDA: 

 
1. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana del PAU (sector de millora 

urbana) núm. 21 del Pla d’ordenació urbanística municipal, delimitat pel ferrocarril, 
l’avinguda de la Pelegrina i els carrers de Subirats i de Barba i Roca, presentat per 
“Construcciones Reyal, S.A.”. 

2. Es ratifica l’acord de la Junta de Govern Local de 5 d’abril de 2004, respecte 
de la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques de parcel·lació, 
d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions (tret 
l’enderrocament de la construcció actual ja iniciada), i d’instal·lació o ampliació 
d’activitats i usos, en tot l’àmbit del PAU (sector de Pla de millora urbana). Aquest 
acord de suspensió va ser publicat conjuntament amb l’anunci del tràmit d’informació 
pública. 

3. En tot cas el Pla haurà d’ajustar-se a les prescripcions que s’indiquen en els 
esmentats informes tècnis i a les que puguin ordenar-se en els seus informes preceptius 
per part dels organismes i empreses de serveis que resultin afectats. 
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4. Quant al pressupost d’execució per contractra de les obres d’urbanització, 
aquest Ajuntament no assumeix l’excés que depassi de la quantitat d’1.575.000 €, ja 
prescrit en l’acord d’aprovació inicial d’aquest Pla de millora urbana. 

5. Trametre el Pla de millora adaptat i l’expedient originat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, als efectes de la seva definitiva aprovació, una 
vegada s’hagin incorporat les prescripcions ordenades i els informes dels organismes i 
empreses que han de lliurar els seus informes. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i del  PP) i 
6 en contra (grups de CiU i de la CUP). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica algunes de les característiques del Pla de 
millora: hi haurà sòl comercial (baixos dels edificis) per donar vida al barri, un corredor 
per connectar millor el sector amb el parc de Llevant i, probablement, el sostre 
residencial per habitatge protegit es podrà destinar a lloguer. 
 
Otger Amatller (CUP) es remet a la postura expressada en altres plens sobre el 
creixement de la vila. La premsa va publicar un estudi sobre els pisos buits a Vilafranca, 
i abans de fer-ne de nous s’haurien de prendre mesures per donar un ús residencial 
efectiu als pisos buits. No anem en la línia d’un creixement sostenible. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport al dictamen, especialment perquè és positiu que es pugui 
construir nou habitatge de protecció pública. 
 
Pere Regull (CIU) també reitera els arguments expressats en altres plens pel seu grup 
sobre el creixement excessiu de Vilafranca. La postura de CiU era favorable a treballar 
dins del sòl urbà (com es planteja en aquest cas). No obstant, votarà en contra no per 
aquest sector en sí (tot i que suposarà més de 400 pisos nous) sinó perquè CiU vol un 
diàleg i una negociació global sobre el creixement de Vilafranca, el qual no ha de ser 
desmesurat. 
 
Josep Colomé (equip de govern) no vol reiterar els arguments de plens anteriors. 
L’estudi sobre pisos buits el va fer el mateix Ajuntament, i s’hauria de matisar quant a 
la seva correcta interpretació. El creixement no és excessiu, i a Vilafranca es fan accions 
decidides en matèria d’habitatge social. N’hi haurà en aquest PAU, però també a la 
Girada, a Molí d’en Rovira Sud, etc. Hi ha diàleg amb la Generalitat, i l’equip de 
govern té opcions que s’han explicat a través del POUM i del Pla d’Habitatge. També 
intervé Francisco Romero, fent referència al Pla d’Habitatge i al fet que els pisos buits 
se situen majoritàriament al centre, on s’està portant a terme una política de 
rehabilitació que es desitja potenciar. 
 
Pere Regull (CiU) reclama de nou una negociació sobre l’execució del Pla d’Ordenació, 
sigui a través d’un PAUM o d’una altra fórmula, especialment a la vista de 
l’especulació que es detecta. Ell dóna suport al Pla d’Habitatge, si bé en matèria 
d’habitatge social s’està fent només el que ja mana la Llei d’Urbanisme aprovada durant 
el govern de CiU. 
 
 
VII. CONVENI FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
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L’Ajuntament de Vilafranca i la fundació privada “Família i Benestar Social” 

van signar el 16 de març de 2001 un conveni de col·laboració en matèria d’habitatges 
socials, el qual havia estat aprovat pel ple municipal el 13 de març de 2001 i que es va 
formalitzar mitjançant una escriptura pública de 26 de setembre de 2001. Es va 
acordar una operació de permuta per la qual l’Ajuntament de Vilafranca va cedir a la 
fundació la propietat de dues finques o solars situades en el sector la Girada I (finques 
registrals núms. 22.295 i 22.297, inscrites en el Registre de la Propietat en el tom 
1.262, llibre 473), valorades en conjunt en 64.524.000 pessetes (387.797,05 euros). La 
fundació havia de construir sobre aquests dos solars (degudament agrupats) un edifici 
format per 24 habitatges de protecció oficial, amb places d’aparcament vinculades, 
destinats a lloguer, quatre locals i places d’aparcament no vinculades als habitatges. 
En contraprestació, l’Ajuntament havia de rebre la titularitat dominical dels quatre 
locals que havia d’acollir la promoció, valorats en conjunt en el mateix import de 
387.797,05€. 

La fundació ha posat de manifest que no resulta viable econòmicament complir 
els termes de la permuta que es van acordar, tenint en compte els mòduls vigents quant 
al lloguer de l’habitatge protegit i la necessitat de cedir a l’Ajuntament els locals de 
l’edifici. La inviabilitat denunciada es considera justificada. La fundació ha proposat 
donar per extingida la permuta, recuperant l’Ajuntament la propietat de les finques, 
sobre les quals es constituiria per un termini de setanta-cinc anys un dret de superfície 
amb la finalitat de construir també habitatges socials en règim de lloguer.   
 Cal tenir en compte allò que disposa la Llei del Parlament 22/2001, de 31 de 
desembre (DOGC núm. 3556, de 18-1-02), de regulació dels drets de superfície, de 
servitud i d’adquisició voluntària o preferent. Sobre el dret de superfície, la regulació 
bàsica obeeix als paràmetres següents: 
 - El dret de superfície es defineix (article 1 de la Llei) com un dret real limitat 
sobre una finca aliena que atribueix temporalment la propietat de les construccions o 
plantacions que hi siguin incloses. En virtut del dret de superfície, es manté la 
separació entre la propietat d’allò que es construeix o es planta i la del sòl en què 
s’efectua la construcció. 
 - El dret de superfície pot atribuir la legitimació per a fer les obres de 
construcció al titular del dret (superficiari). 
 - El dret que atribueix legitimació per a la realització de construccions futures 
(com és el cas) s’ha de formalitzar en escriptura pública. 
 - La durada del dret a construir és la que es pacti, però no pot ser superior a 
noranta-nou anys. 

D’altra banda, la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, regula el dret de 
superfície en el seu article 162, i preveu expressament que els ens locals poden 
constituir el dret de superfície en terrenys de què siguin propietaris per destinar-los a 
construir-hi habitatges. S’afirma expressament que si les edificacions es destinen a 
residència,  s’han de reservar necessàriament per habitatges de protecció pública. 
 L’Ajuntament de Vilafranca ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha 
restat acreditat que els terrenys sobre els quals s’ha de constituir un dret de superfície 
no estan inclosos en cap pla d’ordenació que els faci necessaris a la corporació, que 
les finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i 
que poden ser assolides mitjançant la constitució d’un dret real de superfície. 
 Sotmès l’expedient a informació pública, no s’ha presentat cap al.legació. Així 
mateix, s’ha tramès l’expedient al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat. 
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 Els terrenys objecte del dret de superfície, una vegada resolta la permuta en el 
seu moment convinguda, són propietat de l’Ajuntament de Vilafranca, i tenen la 
qualificació jurídica de béns de naturalesa patrimonial. 
 Per tant, s’han complert tots els requisits establerts en els articles 195 i 
següents de la Llei 8/1987, municipal i de règim local de Catalunya, per acordar 
l’esmentada cessió de drets, la qual es considera d’interès per al municipi, més i quan 
ha de comportar que la destinació dels habitatges protegits a lloguer es mantingui 
durant els setanta-cinc anys de durada del dret de superfície, i no només durant un 
termini mínim de vint anys previst en el conveni de permuta anterior. 
 
 Per tot això, s’ ACORDA: 

1. Donar per extingit el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge social 
signat per l’Ajuntament de Vilafranca i la fundació “Família i Benestar Social” el 16 
de març de 2001. En conseqüència, es deixa també sense efecte la permuta 
instrumentada mitjançant una escriptura pública autoritzada pel notari de Vilafranca 
Sr. César Martín Núñez el 26 de setembre de 2001 (núm. 1.934 del seu protocol), per la 
qual cosa la propietat de les dues finques cedides a la fundació privada és recuperada 
per l’Ajuntament, sense que procedeixi l’exigència de responsabilitats de cap mena. Se 
signarà, conjuntament amb l’operació prevista en els apartats següents, l’escriptura 
pública adient que deixi sense efecte el negoci jurídic de permuta. 

2. D’acord amb la Llei del Parlament 22/2001, de 31 de desembre, s’acorda 
constituir un dret de superfície sobre les dues finques següents, les quals seran de 
propietat municipal amb l’extinció del negoci jurídic de permuta: 
 - Parcel·la 6.1 del projecte de reparcel·lació de la Girada, terme de Vilafranca, 
d’uns 430 m2 de superfície. Inscripció en el Registre de la Propietat: volum 1.262, 
llibre 473 de Vilafranca, foli 4, finca núm. 22.295. Valorada en 200.066,80 euros. 
 - Parcel·la 6.2 del projecte de reparcel·lació de la Girada, terme de Vilafranca, 
d’uns 392 m2 de superfície. Inscripció en el Registre de la Propietat: volum 1.262, 
llibre 473 de Vilafranca, foli 7, finca núm. 22.297. Valorada en 187.730,25 euros. 

Aquest dret de superfície es constituirà en favor de la fundació privada 
“Família i Benestar Social” (entitat superficiària), i tindrà una durada de setanta-cinc 
anys a partir de la formalització de l’escriptura pública de constitució del dret. La 
fundació superficiària no podrà cedir els seus drets sense el consentiment exprés de 
l’Ajuntament de Vilafranca. 
  3. La fundació “Família i Benestar Social” haurà d’agrupar a càrrec seu les 
dues finques esmentades per tal que passin a constituir una finca única, sobre la qual 
haurà de construir a les seves expenses una nova edificació formada per vint-i-quatre 
habitatges (amb places d’aparcament vinculades tots ells) socials (règim de protecció 
pública) destinats al règim de lloguer d’acord amb els mòduls vigents per als 
habitatges de protecció pública de lloguer en el moment de la contractació, tres locals 
(dos d’ells en planta baixa i un parcialment en planta baixa i parcialment en la planta 
primera) i altres places d’aparcament (sis) en el soterrani no vinculades als habitatges. 
S’estableix que: 

- Les obres s’han d’iniciar dins d’un termini màxim de sis mesos a partir de 
l’atorgament de l’escriptura de constitució del dret de superfície, i han de finalitzar 
dins del termini màxim de trenta mesos a partir de la mateixa data. 

- Les obres s’han d’ajustar al projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament quan, 
mitjançant un acord de la Comissió de Govern de 15 d’abril de 2002, va atorgar la 
corresponent llicència urbanística d’obres. La direcció de l’obra correspondrà als 
tècnics que designi la fundació, però podran ser supervisades amb caràcter general 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament. 
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- Cada habitatge ha de comptar amb una plaça d’aparcament vinculada en el 
soterrani de l’edifici, sens perjudici que en l’esmentat soterrani hi puguin haver altres 
places d’aparcament de lliure disposició (sis places més, segons el projecte tècnic). 

- L’import de la renda del lloguer dels habitatges (i la de les places 
d’aparcament vinculades) s’ajustarà al mòdul establert normativament en cada 
moment per als habitatges de protecció oficial destinats a lloguer. Malgrat que els 
contractes d’arrendament els formalitzarà la fundació superficiària, l’Ajuntament de 
Vilafranca tindrà participació en els processos d’adjudicació dels habitatges i, en el 
cas que el nombre de peticionaris superi el nombre total d’habitatges, les normes i els 
barems d’adjudicació s’establiran de mutu acord entre les parts. En el supòsit que 
algun arrendatari fos proposat per l’Ajuntament de Vilafranca per raons socials, sense 
arribar als ingressos mínims demanats per accedir a l’habitatge i sense comptar amb el 
vistiplau de la fundació superficiària, l’Ajuntament de Vilafranca es responsabilitzaria 
(directament o mitjançant l’assegurança o garantia corresponent) de les possibles 
contingències d’insolvència en el pagament del lloguer o de causació de desperfectes a 
la finca. 

- La fundació haurà de contractar l’assegurança  a què es refereix la vigent Llei 
d’ordenació de l’edificació. 

- L’Ajuntament assumirà el cost de tramitació de les llicències i tributs 
municipals relacionats amb l’edificació a què es refereix aquest conveni. Per la seva 
banda, la fundació superficiària ha d’assumir les despeses notarials, registrals i fiscals 
relacionades amb l’extinció del negoci jurídic de permuta anterior, i amb les 
operacions necessàries d’agrupació, constitució de dret de superfície, declaració 
d’obra nova i divisió en règim de propietat horitzontal. 

4. D’acord amb el projecte elaborat, l’edifici comptarà amb tres locals. Dos 
d’ells se situaran totalment en la planta baixa, tindran una superfície construïda de 
176,75 m2 el primer i de 209,65 m2 el segon i, amb els límits temporals derivats del 
dret de superfície, podran ser utilitzats per la fundació en els termes que estimi 
convenients. 

Pel que fa al tercer local, tindrà una superfície construïda d’uns 252,90 m2, dels 
quals 81,65 m2 corresponen a la planta baixa i 171,25 m2 a la planta primera, trobant-
se ambdues parts comunicades físicament i registralment.  

L’Ajuntament de Vilafranca es reserva el dret d’ús, per qualsevol concepte (amb 
dret a cedir-lo a tercers), del local tercer esmentat en aquest apartat (252,90 m2), 
durant un període de quinze anys a partir del moment en què sigui posat a disposició de 
l’Ajuntament, la qual cosa haurà de tenir lloc dins d’un termini màxim de trenta mesos 
a partir de l’escriptura de constitució del dret de superfície. Transcorregut aquest 
termini de quinze anys, el local serà posat a disposició de la fundació fins al moment de 
l’extinció del dret de superfície. El local es lliurarà a l’Ajuntament sense divisions 
internes, però enrajolat, enguixat, amb una mà de pintura, complint la normativa sobre 
supressió de barreres arquitectòniques, amb accés des del carrer i des de la planta 
primera a través d’ascensor comunitari i lliure de càrregues. 

5. Es fixa en trenta mesos el termini màxim per al compliment de les finalitats de 
la cessió, i en setanta-cinc anys (equivalent a la durada del dret) el termini durant el 
qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la constitució del dret. 

6. Es disposa que si els béns sobre els quals es constitueix el dret de superfície 
no es destinen a l’ús previst, o deixen d’estar afectats a la mateixa finalitat, en els 
terminis fixats, revertiran automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament 
tot extingint-se el dret de superfície, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació 
de la manca de destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió 
produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Administració a rebre, si escau, el valor 
dels danys i perjudicis causats i els del detriment experimentat pels béns. 
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7. Es faculta expressament l’alcalde per a signar tots els documents públics i 
privats necessaris per executar els acords anteriors. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovar per unanimitat. 
 
Josep Colomé (equip de govern) destaca que el nou conveni permetrà també la 
construcció d’habitatge protegit de lloguer a la Girada, amb la possibilitat d’accés en 
alguns casos de persones amb problemes de psicomotricitat. Les adjudicacions es faran 
de común acord entre la fundació i l’Ajuntament. 
 
 
VIII. CANAL MÚLTIPLE TELEVISIÓ DIGITAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, es va aprovar el denominat 
Pla tècnic nacional de la televisió digital local. 
 Atès que d’acord amb l’article 9.1 de la Llei estatal 41/1995, de 22 de 
desembre, de televisió local per ones terrestres, els municipis inclosos dins de cada 
demarcació poden acordar la gestió directa d’un dels quatre programes de televisió 
local amb tecnologia digital inclosos en el canal múltiple corresponent. 
 Atès que d’acord amb el Pla tècnic aprovat, Vilafranca del Penedès forma part 
de la demarcació amb la referència TL09B (denominació: Vilanova i la Geltrú, canal 
múltiple: 30, àmbit: Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, el Vendrell, Sant 
Pere de Ribes, Sitges, Calafell, Sant Sadurní d’Anoia, Cubelles, Cunit, Santa 
Margarida i els Monjos, Canyelles i Olivella). 
 Atès que aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès, titular ja d’una televisió 
pública local que gestiona directament a través de la societat privada municipal 
“Serveis Municipals de Comunicació, S.L.”, desitja gestionar directament, ja sigui per 
mitjà de la mateixa organització ordinària de l’Ajuntament o ja sigui a través de la 
societat privada municipal “Serveis Municipals de Comunicació, S.L.”, i de forma 
compartida amb la resta de municipis que ho sol·licitin, un programa del canal múltiple 
assignat per a la prestació en el si de la demarcació del servei públic de televisió 
digital local,  
 
 S’ACORDA:  1. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès de gestionar directament (mitjançant alguna de les formes de gestió directa 
previstes per la llei), de forma compartida amb els municipis que correspongui, un 
programa del canal múltple núm. 30 (“Vilanova i la Geltrú”), tot sol·licitant la 
concessió corresponent. 
 2. Donar trasllat d’aquest acord a la Subdirecció General de Mitjans 
Audiovisuals (Secretaria de Comunicació, Departament de la Presidència) de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom del govern municipal, Lourdes Sánchez explica que el pla tècnic estableix 
canals múltiples per a les televisions locals. El ple ha de fer la demanda per a poder 
prestar el servei, i després s’haurà de veure quans municipis ho demanen i com es 
gestiona. 
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Aureli Ruíz (CiU) es mostra favorable al dictamen, tot i que es tracta d’una solució 
provisional. Considera preferible no haver de compartir amb altres municipis, sinó 
liderar una demarcació pròpia. 
 
 
IX. ORDENANÇA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que  s’ha elaborat un projecte d’Ordenança municipal reguladora de la 
protecció dels animals i de la seva tinença, la qual ha de substituir l’actual Títol IV de 
l’Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana i la protecció de l’entorn urbà. 

Atès que l’Ordenança parteix de la regulació actual, si bé té en compte diferents 
normes publicades a partir de 1995, i molt especialment les previsions que es deriven 
de la Llei del Parlament 22/2003, de  4 de juliol, de protecció dels animals. 

 
Per això, s’ACORDA: 
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la protecció dels 

animals i de la seva tinença , d’acord amb el text incorporat a l’expedient que consta 
de trenta-sis articles, una disposició derogatòria i una disposició final. 

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública 
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a 
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual 
podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança 
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria 
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu 
text complet en el Butlletí Oficial de la província. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom del govern municipal, Paco Álvarez defensa la conveniència de la nova 
Ordenança per adaptar-se a la normativa vigent, la qual parteix del fet que els animals 
tenen sensibilitat psíquica, i mereixen una protecció. 
 
En nom de la CUP, del PP i de CiU, els senyors Amatller, Ramon i Figueras 
respectivament donen suport inicialment a la nova Ordenança, reservant-se el dret a 
reestudiar-ne el text i a presentar si cal al·legacions durant el període d’informació 
pública. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE FINANÇAMENT LOCAL 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de la CUP: 
 

Durant 25 anys d’Ajuntaments democràtics han treballat i portat a terme 
polítiques que han constituït un avenç important per la societat. 

Vivim una situació de canvi que provoca l’aparició de noves necessitats i noves 
demandes dels serveis locals. 

Tal com hem demanat els ajuntaments i les entitats municipalistes, els governs 
locals haurien de veure notablement incrementada la participació en la despesa 
pública global fins a arribar al 30 % en lloc del 13 % actual per garantir uns recursos 
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suficients i estables i unes competències adients per satisfer les demandes de serveis 
que la societat actual precisa (educació, habitatge, polítiques d’ocupació, 
immigració,...) justament en l’administració més propera al ciutadà basats en el 
principi de la subsidiarietat. 

D’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya creiem que és necessari 
reformar el sistema de finançament de totes les administracions públiques catalanes, 
així com establir nous marcs competencials entre l’Estat, la Generalitat i els Governs 
Locals. 

 
Per tot això es proposa que aquest ple municipal acordi el següent: 
Primer.- Impulsar en el procés de revisió del marc estatutari iniciat pel 

Parlament de Catalunya en el sí de la ponència conjunta, la reforma dels sistema de 
finançament actual de les institucions públiques catalanes, tant les del Govern de la 
Generalitat com les dels Ens Locals. 

Segon.- Demanar al Govern de l'Estat la reforma del sistema de finançament 
local en el marc de les seves competències, per tal que els governs locals tinguin uns 
recursos suficients, en la perspectiva demanada des de fa tants anys d’arribar 
inicialment, com a primer pas, a un 30% Administracions Locals, 40% Generalitat de 
Catalunya i 30% Estat, en la gestió de la despesa pública total.  

Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que la Generalitat assumeixi la 
titularitat de tots els fons que integren la participació dels ens locals en les seus 
ingressos, i una clara delimitació de les competències de la Generalitat en matèria de 
finançament dels ens locals. 
  Quart.-  Comunicar aquests acords al Ministre d’Administracions Públiques del 
govern de l’Estat, al Conseller de Governació i al Conseller d’Economia i Finances 
dels govern de la Generalitat, a tots els grups parlamentaris del Parlament i de les 
Corts Generals i a les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la moció Ramon Xena (ERC), tot recordant que en altres plens ja s’han fet 
pronunciaments semblants demanant un finançament digne per als ens locals. Als 
municipis hi ha mancances i s’han de prestar serveis. És just que els ens locals gestionin 
el 30% de la despesa pública, l’Estat el 30% més i les comunitats autònomes el 40% 
restant. 
 
També Josep Colomé (grup Socialista) destaca la necessitat de reformar el sistema de 
finançament local, tenint en compte que els ingressos s’han anat retallant durant aquests 
darrers anys i que els municipis són les institucions més properes a la ciutadania. 
 
Es presenta la següent esmena a la moció per part del grup del PP: 
 
 En el segon punt de la part dispositiva, suprimir:  “40% Generalitat de Catalunya 
i 30% Estat”  
 En el tercer punt de la part dispositiva, afegir un paràgraf:  “Demanar al Govern 
de la Generalitat que iniciï  un procés de descentralització a favor dels ajuntaments, 
traspassant amb els recursos suficients i estables aquelles competències que com 
administració més propera al ciutadà pot exercir de forma adequada (llars d’infants, 
etc.).   
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Defensa l’esmena Josep Ramon (PP), tot dient que els percentatges a què es refereix la 
moció s’han de replantejar, i que convé una descentralització de la Generalitat vers els 
ens locals. 
 
Aquesta esmena ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP) i 19 en contra (resta de 
grups). Els portaveus dels grups contraris a l’esmena afirmen que no és acceptable que, 
en la pràctica, s’intentin retallar les competències de la Generalitat de Catalunya, i tots 
ells destaquen l’encert de la moció tal com ha estat plantejada. 
 
 
XI. MOCIÓ SOBRE DOCUMENTS PLURALS 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups d’ERC i Socialista: 

 
Que l'article 3 de la Constitució espanyola disposa que el castellà és la llengua 

espanyola oficial de l'Estat, estableix que les altres llengües espanyoles seran oficials en 
les respectives comunitat autònomes d'acord amb els seus estatuts d'autonomia i anuncia 
que la diversitat lingüística d'Espanya serà objecte d'especial respecte i protecció. 

Malgrat aquest mandat constitucional de respecte i protecció del caràcter 
plurilingüe de l'Estat, les llengües espanyoles diferents del castellà, que es parlen en un 
territori on viu més del 40 per cent de la població espanyola, han estat absents durant 
més de 20 anys d'un seguit d'àmbits de gran importància simbòlica i pràctica, entre els 
quals hi ha la documentació personal dels ciutadans (el document nacional d'identitat, 
el passaport  i el permís de conduir) i la documentació dels residents estrangers, que en 
una època d'immigració creixent com l'actual ha adquirit una rellevància que fins ara 
no havia tingut. 

Aquesta pràctica espanyola contrasta amb la de les altres democràcies 
plurilingües d'Europa i del món, que traslladen als seus documents la seva diversitat 
lingüística interna i d'aquesta manera permeten no solament que els ciutadans de 
llengües diferents es reconeguin en els seus documents sinó també que tots els 
ciutadans, independentment de la seva llengua habitual, així com els residents 
estrangers, tinguin l'oportunitat de veure reflectit en la seva documentació el 
pluralisme lingüístic de la societat i l'acceptin com un fet normal.  

Així, Bèlgica incorpora en la carta d'identitat i el passaport el francès i el 
neerlandès, però també l'alemany, que només parla l'1 per cent de la població; Finlàndia 
utilitza el finès i el suec en tots els documents; el Canadà fa el mateix amb l'anglès i el 
francès; i els documents personals a Suïssa contenen les quatre llengües oficials (el 
francès, l'alemany, l'italià i el romanx, que com l'alemany a Bèlgica només parla l'1 per 
cent de la població). En tots quatre casos, el plurilingüisme és present en tots els 
documents, incloent-hi el passaport, sense necessitat de petició prèvia de l'interessat i 
independentment del lloc on s'expedeixen. 

Com a ciutadans espanyols que parlem llengües diferents del castellà ens volem 
reconèixer en els nostres documents personals, i també volem que el conjunt de la societat 
espanyola conegui i faci seu el caràcter plurilingüe de l'Estat que tots compartim. 

Per això, volem cridar els nostres governants a prendre totes les mesures 
necessàries perquè en el termini més breu possible els documents personals espanyols 
adoptin un règim lingüístic semblant al que apliquen les altres democràcies plurilingües 
del món, que permeti una plasmació efectiva del mandat constitucional de respecte i 
protecció de la diversitat lingüística espanyola. 
 

Es per tot això que es proposa que aquest ple municipal acordi el següent: 
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1. Afegir-se a la campanya "Documents plurals", que propugna la incorporació als 
documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident 
estranger i tota altra documentació personal de les llengües espanyoles diferents del 
castellà que són oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, sense excloure l'ús 
addicional de les llengües que, tot i no ser oficials d'acord amb els estatuts d'autonomia, es 
beneficien igualment del mandat constitucional de respecte i protecció de la diversitat 
lingüística espanyola. 

2. Instar tot els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei sobre l'ús de les llengües espanyoles 
als documents nacionals d'identitat, passaports, permisos de conduir, targetes de resident 
estranger i tota altra documentació personal. 

3. Fer arribar aquesta moció a la presidència del Parlament de Catalunya, a la 
presidència del govern estatal espanyol, al Ministeri d’Interior, al Ministeri d’assumptes 
Exteriors, a la presidència del Congrés de Diputats i a la Organització pel Multilingüisme. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per 19 vots  a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. 
 
Joan Ríos (ERC) afirma que es dóna suport a una campanya de l’Organització pel 
Multilingüisme. Es tracta d’avançar en el caràcter pluricultural i plurilingüístic de 
l’Estat. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que l’Estat nega la pluralitat. S’abstindrà perquè la CUP 
no vol un encaix simpàtic dels Països Catalans a l’Estat espanyol. No vol un D.N.I. 
espanyol en català, sinó tenir un D.N.I. propi català. La moció parla impròpiament de 
que som “ciutadans espanyols”. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la postura d’Otger Amatller, però afirma que 
s’ha de ser possiblista. És preferible l’Estat plural que res, i de moment seria positiu que 
aquests documents estiguessin redactats també en català. 
 
Joan Ríos (ERC) afirma que es tracta també d’un primer pas, si bé ell tampoc vol ser 
ciutadà espanyol, sinó català. 
 
 
XII. MOCIÓ LLENGUA CATALANA A EUROPA 
 
Es presenta la següent moció dels grups d’ERC, Socialista i de CiU: 
 

La Constitució de 1978 garanteix que cap ciutadà no pugui ser discriminat per 
raó de llengua. Igualment proclama que la llengua catalana serà, per part de l’Estat, 
objecte d’especial respecte i protecció 

Al projecte de Constitució de la Unió Europea, actualment en tràmit, a la Carta 
dels Drets Fonamentals, en el seu títol sobre “Igualtat” (art. II-21), també prohibeix 
tota discriminació per raó de llengua. En el mateix text constitucional, en establir els 
drets dels ciutadans de la Unió (art.8) reconeix el dret a la utilització de la llengua 
respectiva en adreçar-se a les institucions i organismes de la Unió si aquesta és una de 
les llengües de la Constitució 

Davant d’aquests drets proclamats, els ciutadans catalans entenem que la 
llengua catalana hauria de ser reconeguda com a llengua de la Constitució Europea, 
no solament per la seva tradició literària, ni pel nombre de parlants, sinó perquè com a 
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part integrant del patrimoni cultural europeu i pel seu caràcter oficial, implica uns 
drets lingüístics que no es poden negligir. 

 
Per tot això, es proposa que aquest ple municipal acordi el següent: 
1er.- L a confirmació i declaració  que la llengua catalana ha de ser 
considerada  

“Llengua de la Constitució Europea”. 
2on.-Així mateix, reivindica la igualtat de tots els ciutadans proclamada a la 

Constitució Europea i reclama que els ciutadans europeus que tenen la llengua 
catalana com a pròpia, així com qualsevol altre d’oficial, no siguin discriminats. 

3er.- S’acorda trametre aquesta declaració al Parlament de Catalunya, al 
Congrés de Diputats, al Ministeri d’Afers Exteriors i al Parlament Europeu, perquè 
facin les gestions i els tràmits precisos per assolir que la llengua catalana sigui 
constitucional i, al mateix temps, els ciutadans i ciutadanes catalans no siguin 
discriminats per raó de llengua. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Joan Ríos (ERC) afirma que malgrat que les informacions que es publiquen, procedents 
de la Unió Europea, no inviten a l’optimisme, cal seguir lluitant pel reconeixement del 
català a Europa. 
 
Emília Torres (CiU) dóna suport també a la moció, si bé es produeix la paradoxa de 
demanar el reconeixement del català a Europa quan no es dóna a l’Estat espanyol. Així, 
per exemple, no es permet intervenir en català al Congrés dels Diputats. 
 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE EL CATALÀ A LA CATALUNYA NORD 
 
La moció dels grups d’ERC i Socialista finalment sotmesa a votació és la següent: 
 

Atès que en el decurs de la sessió de Consell Regional del 29 d'abril de 2004, el 
President de la Regió Llenguadoc Roselló, Sr. Frêche va pronunciar unes 
desafortunades afirmacions on titllava a la llengua catalana com a patuès.  

Atès que aquest qualificatiu cap a la nostra llengua, i l'absència de rectificació 
per el seu autor, ha originat en bona part de la població nordcatalana un justificat 
sentiment d'indignació.  

Atès que aquest menyspreu representa una ofensa cap a la tradició de 
tolerància, respecte, civisme i cultura que ha manifestat al llarg de la història el poble 
català. 

Atès que la defensa i promoció de la llengua i la cultura catalana no pot ni ha 
d'entendre de discrepàncies polítiques, i entenent la Cultura com universal i per tant, la 
degradació o desaparició d'una llengua, en aquest cas la nostra llengua, implica la 
pèrdua d'un patrimoni de tota la Humanitat. 

Atès el compromís amb el país i amb la seva gent que sempre ha caracteritzat 
aquest municipi. 
 
Es proposa que aquest ple municipal acordi el següent: 
1. En respecte a les màximes autoritats acadèmiques, científiques i  lingüístiques, així 

com a tota la població de Catalunya Nord, i per extensió de tots els Països 
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Catalans, es rebutgen les afirmacions del  President de la Regió Llenguadoc 
Rosselló, Mr. Frêche.. 

2. Transmetre aquest acord al Consell Regional del Llenguadoc Rosselló, al 
Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris 

 
Es fa constar que respecte de la moció original s’ha introduït una modificació a 
instàncies del regidor de CiU Josep M. Figueres. Mr. Frêche ja ha rectificat les seves 
paraules, per la qual cosa finalment la moció les condemna, sense demanar que siguin 
rectificades. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Defensa la moció Joan Ríos (ERC), tot considerant inadmissible que es consideri el 
català com una llengua de baixa categoria. 
 
Es dóna lectura a una esmena del PP, amb el redactat següent: 
 
 -En la part dispositiva, punt número u, substituir  “així com a tota la població de 
Catalunya Nord, i per extensió de tots els Països Catalans”, per:  “Així com a tota la 
població de Catalunya Nord i per extensió a tota la població de parla catalana”. 
  
Defensa l’esmena Josep Ramon, dient que és millor parlar de poblacions de parla 
catalana que de Països Catalans, perquè així s’inclou també l’Alguer. Aquesta moció ha 
estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP) i 19 en contra. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, si bé diu que seria fàcil trobar exemples 
semblants més propers de dirigents de València, Madrid, etc. sobre la consideració que 
els mereix el català. 
 
Josep M. Figueras (CiU) rebutja les opinions despectives de Mr. Frêche vers el català i 
l’occità, tot i que recentment han estat rectificades. Celebra que el PSC presenti la 
moció, tenint en compte que Mr. Frêche manté bones relacions amb Pasqual Maragall. 
 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE COMUNITAT AMB DIFICULTATS AUDITIVES 
 
Es dóna lectura a la següent moció de la CUP: 
 

A Vilafranca existeix un col·lectiu amb dificultats auditives. Aquestes persones 
són oients que han perdut l’audició total o parcialment, després d’haver adquirit la 
parla. Encara que tenen necessitats que són comunes amb les persones sordes 
prelocutives aquest col·lectiu té peculiaritats específiques i necessitats concretes. 

És per aquest motiu que s’haurien de prendre una sèrie de mesures al respecte 
per tal d’afavorir i facilitar la integració d’aquest col·lectiu en la normalitat de la vida de 
la Vila. 
 

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:  
1.- Actualment a diferents espais de la Vila podem trobar la presència de 

bucles magnètics que faciliten l’audició als deficients auditius. No obstant això, encara 
hi ha molts espais d’ús públic que no presten aquest servei. És per això que demanem la 
instal·lació de bucles en els següents espais municipals: Cal Bolet, el Museu del Vi, el 
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Consell Comarcal i al Complex Aquàtic. Així mateix, cal instar i subvencionar la 
instal·lació d’aquests aparells en espais d’ús públic no municipal: a les sales de cinema 
presents a la Vila, així com a la sala gran del Casal, on s’hi realitzen activitats diverses. 

2.- .Que en actes públics d’espai obert on no és possible la funció dels 
bucles magnètics (per exemple els pregons, actes lúdics...) es tinguin en compte les 
necessitats d’aquestes persones; per tant, els organismes pertinents davant d’una 
possible sol·licitud de persones amb dificultat auditiva hauran d’estar preparats per 
actuar amb eficàcia reservant primeres files, oferint suport escrit etc. 

3.- Que l’Ajuntament insti a l’Hospital Comarcal de Vilafranca a millorar el 
sistema de megafonia de les sales d’espera. 

4.- Que l’Ajuntament promogui i subvencioni cursos de llenguatge labial a 
l’Escorxador. Aquests cursos han de ser impartits per logopedes especialitzats i s’han de 
realitzar en grups reduïts de persones. 
 
Otger Amatller (CUP) remarca que actualment la població amb dificultats auditives no 
té plenitud de drets. Cal instal·lar sistemes com bucles magnètics, impartir cursos, etc. 
 
Es presenta una esmena a la moció per part dels grups d’ERC i Socialista. D’acord amb 
aquesta esmena, el text de la moció seria aquest: 
 

A Vilafranca existeix un col·lectiu amb dificultats auditives. Aquestes persones 
són oients que han perdut l’audició total o parcialment, després d’haver adquirit la 
parla. Encara que tenen necessitats que són comunes amb les persones sordes 
prelocutives aquest col·lectiu té peculiaritats específiques i necessitats concretes. 

És per aquest motiu que s’haurien de prendre una sèrie de mesures al respecte 
per tal d’afavorir i facilitar la integració d’aquest col·lectiu en la normalitat de la vida 
de la Vila. 
 

Atès això, es proposa que s’adopti l’acord següent:  
1.- Actualment a diferents espais de la Vila podem trobar la presència de 

bucles magnètics que faciliten l’audició als deficients auditius, saló de plens, 1 sala a 
l’auditori, 2 sales a l’escorxador, 1 sala als Trinitaris, biblioteca Torres i Bages i un 
aparell portàtil que esta a la seu de Benestar Social per atendre les demandes, així 
mateix, en aquests moments, tenim l’aparell pel Teatre de Cal Bolet que s’instal.larà un 
cop acabades les obres, de la mateixa manera està demanat un aparell destinat al 
complex aquàtic, per la sala del gimnàs. 

2.- En actes públics d’espais oberts, que s’estudiï la manera de que aquestes 
persones no quedin excloses del seguiment d’actes diversos. 
De la mateixa manera i degut al conveni signat entre l’Ajuntament i el Casal, que 
s’estudiï què es pot fer a la sala gran del casal, ja que l’espai es mol gran i tècnicament 
és difícil de solucionar. 

3.- Instar a les entitats Museu de Vilafranca, Consell Comarcal, així com a 
espais d’us públic com sales de cinema a donar un pas per tal d’anar normalitzant les 
situacions dels col.lectius en necessitats concretes. 

4.- Que l’Ajuntament insti a l’Hospital Comarcal de Vilafranca a millorar el 
sistema de megafonia de les sales d’espera. 

5.- Que l’Ajuntament promogui i subvencioni cursos de llenguatge labial a 
l’Escorxador. Aquests cursos han de ser impartits per logopedes especialitzats i s’han 
de realitzar en grups reduïts de persones. 
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Defensa l’esmena Ramon Xena, tot destacant que dóna suport a la iniciativa de la CUP. 
L’esmena tracta d’aportar rigor, ja que diferents actuacions ja s’estan fent; podem 
instar, però no ordenar, a institucions diferents  que prenguin mesures determinades, etc.  
 
L’esmena és acceptada per Otger Amatller i la moció, amb el text derivat de l’esmena, 
és aprovada per unanimitat. 
 
Intervenen Josep Ramon (PP) i Àssen Càmara (CIU) per donar suport a la moció, amb 
la finalitat de facilitar l’audició d’actes a persones amb dificultats. 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE LA IMMIGRACIÓ 
 
Es dóna lectura a la següent moció de CiU: 
 

Des de fa uns anys el fenomen de la immigració s'ha anat afegint cada vegada 
amb més força a la vida política i social de Catalunya i, per tant, també de Vilafranca.  
Per diverses raons la immigració és un fet que hem d'entendre com quelcom necessari i 
positiu per al nostre país, com una oportunitat si se sap aprofitar. Però la procedència 
dels immigrants, que sovint provenen de llocs amb cultures, costums o pràctiques 
religioses molt diferents a la nostra, i l'escàs control en la seva arribada, són factors 
que poden comportar problemes socials importants si no són tractats correctament. El 
Govern de la Generalitat hauria de poder desenvolupar una política d'acollida dels 
nouvinguts. Aquesta política d'acollida ha de permetre facilitar l'aterratge de les 
persones arribades als municipis de Catalunya. El coneixement del català i el castellà, 
l'explicació dels drets i les responsabilitats que tots compartim, l'accés als serveis 
socials bàsics i l'orientació en l'àmbit laboral han de formar part d'aquesta política. 
  I és evident que, essent el municipi el lloc d'acollida de la immigració, 
l'administració local s'hauria de poder dotar també de les eines adequades per poder 
afrontar el fenomen i, per tant, cal garantir la suficiència financera tant de la 
Generalitat com dels ajuntaments catalans, per evitar que la immigració esdevingui 
font de conflictes derivats de greuges comparatius en aquest àmbit. 
  Però a part de garantir aquesta suficiència financera, també cal que l'Estat 
realitzi el traspàs al govern de la Generalitat de les competències en matèria 
d'immigració, perquè és qui millor coneix les necessitats reals del país per tal de poder 
afrontar amb millors condicions l'arribada de nouvinguts i gestionar-ne, juntament 
amb l'administració local, l'assistència i la integració.  
  D’altra banda, és especialment important el control del contingent legal 
d'entrada d'immigrants.  
 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple 
Municipal ACORDI: 

1.-   Demanar al Govern de la Generalitat perquè treballi per aconseguir les 
competències en matèria d'immigració. 
 2.- Reclamar al Govern Central les plenes competències en matèria 
d'immigració per poder desenvolupar una política integral i pròpia que afavoreixi 
l'arribada d'una immigració controlada i regulada i la seva posterior integració a 
Catalunya. 
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3.- Impulsar el Pla d'Acollida, que culmini amb un "Contracte amb 
Catalunya", a través del qual es faci palès el compromís d'acollir a la persona 
nouvinguda, facilitant-li el coneixement de la llengua i la cultura catalanes, i el seu 
propi compromís d'integrar-se i respectar Catalunya. 
 4.- Potenciar la incorporació de les persones immigrades en la vida 
associativa de Catalunya, fent de la llengua catalana el millor instrument d'integració 
per a les persones que volen viure i treballar a Catalunya. 
 5.- Demanar al Govern Central un nou model de finançament que, entre 
altres, incrementi els recursos pels Ajuntaments que són necessaris per proveir una 
assistència de qualitat en els camps de la sanitat, l'ensenyament i l'habitatge i els 
serveis socials.  

6.-  Comunicar aquesta acords al Govern de l'Estat, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
 
Defensa la moció Pere Regull (CiU), en el sentit que Catalunya ha de poder fer una 
política integral d’immigració, i no és admissible que únicament es descentralitzi la 
gestió. El Govern català coneix més bé la realitat, ha de poder obrir oficines a l’exterior 
perquè la gent arribi a Catalunya disposant ja de feina, etc. Si el nombre d’immigrants 
que entrés a Catalunya fos excessiu podrien aparèixer problemes de racisme i de 
xenofòbia que serien molt negatius. Els Ajuntaments han de poder elaborar plans 
integrals d’acollida, els quals han de ser clars i transparents, perquè tothom pugui tenir 
la certesa que hi ha igualtat de drets i deures, i que no existeixen privilegis per als 
immigrants. La persona immigrant ha de saber que està en un país amb costums 
diferents que s’han de respectar. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena del grup del PP: 
 
 En el primer punt de la part dispositiva, suprimir “les” de davant de 
competències. 
 

Substituir el segon punt de la part dispositiva, per : 
“2.- Reclamar al Govern Central que en matèria d’immigració desenvolupi una 

política integral que afavoreixi l’arribada controlada d’una immigració controlada i 
regulada i la seva posterior integració, cedint a la Generalitat de Catalunya 
competències en matèria de gestió d’immigració”. 
 

En el punt cinquè de la part dispositiva, afegir una paràgraf: 
“Demanar al Govern de la Generalitat que inici un procés de descentralització a 

favor dels Ajuntaments, traspassant amb els recursos suficients i estables, competències 
en matèria de sanitat, ensenyament, habitatge i els serveis socials, en les que té la 
competència exclusiva”. 

  
Defensa l’esmena Josep Ramon (PP), en el sentit que la Generalitat ha de reconèixer 
més competències als ajuntaments, i que la competència legislativa  sobre la matèria 
correspon a l’Estat, i l’executiva a la Generalitat. 
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La resta de grups es manifesten contraris a l’esmena, la qual és rebutjada amb 1 vot a 
favor i 19 en contra. 
 
Sobre la moció, Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, pel fet de no haver 
prosperat la seva esmena. 
 
Anna Girona (grup Socialista) dóna suport a la moció. És important que la Generalitat i 
els municipis tinguin un paper rellevant en matèria d’immigració. Malgrat possibles 
rumors, nega que sigui cert que es concedeixin tractes de favor a la immigració. Anna 
Girona recorda algunes retallades de recursos en la matèria per part de l’anterior Govern 
de CiU a la Generalitat, i destaca els programes que l’Ajuntament impulsa en qüestions 
d’immigració. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que ell no ha afirmat que es donin privilegis als 
immigrants. El que ha dit és que hi ha gent que ho comenta, i justament per això és 
important que els plans tinguin la màxima transparència, per evitar en tot moment que 
es facin córrer rumors que no estiguin justificats. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que no és tanta la gent que pensa que els immigrants 
tenen privilegis. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve destaca que l’assumpte és seriós, i que per això les 
formes i el llenguatge també són importants. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) L’alcalde Marcel Esteve fa referència a un escrit presentat pels senyors Cercós i 
Mestre, en nom d’un grup de pares de nens i nenes de P-3 que no han pogut accedir a 
l’escola privada concertada triada per ells en primera opció. L’escrit demana el suport 
municipal a les iniciatives d’escoles concertades que desitgin ampliar el nombre de 
places en règim de concert amb la Generalitat, encara que sigui fora del termini 
establert. 
 
Marcel Esteve recorda els preceptes del ROM que permeten als ciutadans formular 
preguntes, però no en canvi mocions. 
 
L’alcalde parla de la receptivitat de l’Ajuntament i de les gestions fetes, i afirma que el 
dia 22 de juny hi ha prevista una reunió al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat per a tractar la qüestió. Concretament, tot i que la planificació del curs 
escolar vinent ja està ultimada, l’escola Montagut ha manifestat estar disposada a 
ampliar immediatament les places de P-3. Esteve considera important subratllar que cap 
nen o nena de Vilafranca s’ha quedat sense plaça per al curs vinent, i que l’Ajuntament 
ve reclamant la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil i Primària i d’un nou 
Institut. 
 
Sobre aquesta qüestió, la regidora d’Educació Lourdes Sánchez afirma que l’oferta i la 
demanda han encaixat, existint fins i tot algunes places de reserva. És cert que en alguns 
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casos no s’ha pogut atendre des de la Generalitat la primera opció dels pares, sobretot 
en escoles privades concertades. La demanda de P-3 ha estat absorbida, si bé set pares 
que pretenien l’accés a l’escola Montagut no han pogut veure atesa la seva voluntat, i 
sembla que l’escola està disposada a augmentar les places mitjançant el desdoblament 
adient. Sánchez afirma que la competència educativa és de la Generalitat, i que espera 
que el nou govern sigui més sensible que l’anterior en els afers educatius; la iniciativa 
endagada per una escola és correcta i es veu amb bons ulls, si bé en general cal apostar 
per garantir el dret a l’escolarització i per un sistema educatiu de qualitat. 
 
Pere Regull (CiU) admet que enguany les places han estat inicialment suficients, si bé 
l’anomenada matrícula viva (nois i noies que arriben una vegada el curs ha començat) 
pot fer que durant el proper curs acadèmic hi hagi manca de places que comporti la 
necessitat d’incrementar indegudament el nombre d’alumnes per aula. La realitat és que 
43 famílies que havien triat com a primera opció l’escola privada concertada no han vist 
acceptada la seva primera opció, i si hi ha una escola que complint la normativa vol 
augmentar les places l’Ajuntament hauria de donar-li el seu recolzament. S’ha de donar 
suport als pares afectats i a l’escola, i això és possible tenint en compte que les mateixes 
forces polítiques governen l’Ajuntament i la Generalitat. S’ha de respectar el dret a la 
lliure elecció d’escola per part dels pares i mares. També és cert que s’ha de defensar 
l’escola pública, però si ara hi ha set places lliures i durant el curs s’han d’incorporar al 
sistema educatiu més alumnes hi poden haver problemes greus. 
 
L’alcalde Marcel Esteve considera que no es tracta d’una qüestió de partits polítics, 
perquè una cosa és l’Ajuntament i una altra la Generalitat, i cadascuna d’aquestes 
institucions exerceix les seves competències. En general, l’Ajuntament ha de vetllar per 
una escola pública de qualitat a Vilafranca, i espera que el nou govern de la Generalitat 
accepti aquest plantejament. L’equip de govern constantment està reclamant a la 
Generalitat que hi hagi una oferta d’escoles públiques suficient, amb la finalitat d’evitar 
que es produeixin problemes d’escolarització. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la seva postura és la de defensar una escola pública de 
qualitat. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport als pares, perquè ha d’existir llibertat d’ensenyament. 
L’escola privada també és un model vàlid, i si l’escola Montagut està disposada a 
ampliar places cal donar-li suport des de l’Ajuntament. 
 
b) Otger Amatller (CUP) pregunta per l’actualització de la pàgina web de l’Ajuntament, 
ja que encara no està disponible la informació del ple del mes de maig. L’equip de 
govern contesta que calia esperar a l’aprovació de l’acta, que no ha tingut lloc fins 
aquesta sessió. 
 
c) Otger Amatller (CUP) fa referència al pressupost limitat de Medi Ambient, i pregunta 
si les despeses del recent viatge del regidor Patro Recober a Dinamarca per a un curs de 
formació es carreguen a les partides de Medi Ambient. Contesta Patro Recober que no 
es tractava d’un curs, sinó d’una trobada de ciutats que aposten per la sostenibilitat 
arran dels deu anys d’aprovació de la Carta. La inscripció ha estat pagada per la 
Diputació, i les despeses de viatge van a càrrec de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Promoció de l’Ajuntament. 
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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 
 
 


