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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 07/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de juliol de 2006 
Horari: de 20,03 a 21,52 hores.  
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza    
- Joan Pareta i Papiol 
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Aureli Ruíz i Milà 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor general Antoni Peiret de 
Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 20 de juny  
de 2006. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
 
I. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM EQUIPAMENTS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 de gener de 2006, va aprovar provisionalment una 
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès que afecta alguns dels sòls 
reservats a centres públics i a dotacions destinades a usos públics o col·lectius al servei de les persones, com els de 
caràcter cultural, docent, esportiu, religiós, sanitari, assistencial, etc., els quals es troben adscrits al sistema 
d’equipaments (clau 5), a fi de qualificar-los genèricament com equipaments sense especificació d’un ús concret, 
amb el que es permetrà que els usos específics d’aquestes dotacions públiques puguin determinar-se lliurement i 
motivadament d’acord amb les necessitats públiques del moment.  
 Atès que l’esmentada modificació puntual ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona el dia 30 de març de 2006, si bé es va supeditar la seva publicació i executivitat a la 
presentació d’un text refós que incorpori les prescripcions puntuals següents: 
 Definició més precisa dels usos de magatzem i mediambiental previstos en l’article 198, apartats 9 i 11, de 
les normes urbanístiques del POUM. 
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Creació d’una nova clau específica per al sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públics, amb la 
regulació d’aquest sistema i la previsió que la implantació de nous emplaçaments per habitatge dotacional requerirà 
tramitar una modificació puntual del POUM, amb la memòria social relativa a les polítiques socials que justifiquin 
la creació dels sistemes d’habitatges dotacionals públics. 
 Atès que s’ha elaborat el text refós a què es refereix l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona de 30 de març de 2006, i que l’esmentat text no suposa una modificació substancial que requereixi un nou 
període d’informació pública, s’  
 
 ACORDA: 

PRIMER. Verificar, i aprovar si fos menester, el text refós de la modificació puntual del POUM de 
Vilafranca del Penedès aprovada provisionalment pel ple municipal el 17 de gener de 2006. La modificació, 
substancialment, preveu el caràcter d’equipament genèric (clau 5) d’alguns sòls destinats a equipaments pel 
planejament, la previsió del sistema urbanístic d’habitatge dotacional públic, l’ampliació dels usos dels equipaments 
i la modificació de certs preceptes concrets de les normes urbanístiques amb les finalitats esmentades. 

SEGON. Trametre l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, degudament 
diligenciat, per triplicat i amb el text de les normes en suport informàtic, als efectes de la seva publicació i entrada 
en vigor. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i CUP) i 6 en contra (grups de 
CiU i del PP). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que aquest assumpte ja s’havia sotmès al ple anteriorment. La 
modificació ha estat aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme, i ara es tracta d’introduir en el text refós 
unes prescripcions puntuals sobre l’habitatge dotacional públic i els usos mediambiental i de magatzem. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la proposta. Considera que seria molt positiu construir des de 
l’Ajuntament habitatge dotacional de lloguer a preus assequibles. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia que com ja va fer en plens anteriors, CiU votarà contra el dictamen. La Comissió 
d’Urbanisme de la Generalitat va fer rectificar certs punts de la proposta inicial (com el que pretenia declarar tots els 
equipaments de caràcter patrimonial), però el resultat final no és satisfactori. Si els terrenys per equipaments es 
qualifiquen com a genèrics el ciutadà no sap quin equipament concret es construirà en el futur en un lloc determinat, i 
això perjudica els seus drets d’informació. S’ha de fer una correcta planificació, i tenir previstos els diferents 
equipaments que es construiran; no és acceptable que en un terreny per equipament públic no se sàpiga si hi anirà un 
hospital, una escola, un cementiri, etc. Quant a l’habitatge dotacional públic, CiU donaria suport a la seva 
construcció, però cal tenir clar que la modificació aprovada no garanteix en absolut que en el futur es promogui 
aquest tipus d’habitatge. 
 
Josep Colomé (equip de govern) opina que la modificació beneficia les possibilitats de planificació en el futur, 
adaptant-se a les necessitats ciutadanes de cada moment. Entre altres coses, la modificació farà possible que en els 
terrenys cedits per a construir un Centre d’Atenció Primària aquest equipament s’hi pugui construir efectivament. 
També estima positiva la figura de l’habitatge dotacional públic. 
 
Pere Regull (CiU) insisteix en la necessitat de la planificació i de la concreció. Sobre el Centre d’Atenció Primària, 
CiU està d’acord en la seva construcció, però per fer-la possible hagués estat suficient una modificació puntual del 
POUM. És a dir, cal fer una planificació, i si posteriorment les necessitats canvien existeixen mecanismes legals per 
modificar el planejament puntualment. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que la planificació concreta dels equipaments és l’eina més adient, per la qual cosa no 
donarà suport al dictamen. 
 
 
II. COMPTE GENERAL PRESSUPOSTOS 2005 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

APROVAR, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General dels Pressupostos de la Corporació 
corresponent a l'exercici 2005, integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal 
de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Municipal Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, 
Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca SA i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, el qual ha estat informat 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes, tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d'edicte en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 132 de data 3 de juny d'enguany, no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap 
mena. 

El contingut del Compte General de l’Entitat i Organismes Autònoms queda estructurat per: 
 

A) Comptes 
Balanç de Situació 
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Compte de Resultats 
Liquidació del Pressupost corrent 
Liquidació de Pressupostos tancats 
Estat de Tresoreria 
Estat del Deute 

B) Annexos als Estats Anuals: 
Balanç de Comprovació 
Estat de Modificacions de crèdits 
Estat de Situació i Moviment d'Operacions No pressupostaries 
Estat de Situació i Moviment de Valors 
Estat de Romanent de Tresoreria 
Estat de Despeses amb Finançament Afectat 

C) Justificació dels Estats i Comptes Anuals 
El contingut del Compte General de les societats municipals queda estructurat per: 

Balanç de Situació 
Compte de Pèrdues i Guanys 
Memòria i informe de Gestió 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i PP) i 6 abstencions (CiU i 
CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica que aquest acord tanca el cicle del pressupost de 2005. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que s’abstindrà en aquest punt de l’ordre del dia i en el següent, ja que es tracta 
bàsicament d’un assumpte de gestió de l’equip de govern. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient núm. 9 
d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant 
majors ingressos i baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa 
l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
4.46310.22608 Trobada Associació Alexander Von 
 Humbolt ...............................................................................   4.000,00 
3.43202.60001 Quotes urbanització Melió Residencial .............................  48.200,00 
3.51301.60106 Obres cobriment de la via: complementària .....................300.000,00 
2.42201.62200 Obres ampliació Llars d’infants El Parquet......................300.000,00 
3.43204.62201 Resta adquis. casa costat Casal Festa Major....................110.000,00        762.200,00  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS.............................                            762.200,00   
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.61101.12000 Retrib.bàsiques.- Administració financera ........................  437,00 
6.62101.12000 Retrib.bàsiques.- Mercats...................................................  5.295,00 
1.61101.12100 Retrib. complem.- Admin. financera ..................................  3.000,00 
6.62101.12100 Retrib.complem.- Mercats ..................................................  4.480,00 
1.12101.13000 Pers.laboral.- Secretaria ....................................................  9.766,00 
1.12103.13000 Pers.laboral.- Informàtica..................................................  302,00 
1.12106.13000 Pers.laboral.- Recursos humans ........................................  236,00 
2.31302.13000 Pers.laboral.- Serveis socials .............................................  1.590,00 
2.42201.13000 Pers.laboral.- Llars d’Infants ............................................       46.983,00   
3.43201.13000 Pers.laboral.- Urbanisme ...................................................  8.656,00  
3.32201.13000 Pers.laboral.- Promoc. econòmica i foment ......................  22.300,00 
5.43202.13000 Pers.laboral.- Vies públiques .............................................  11.285,00 
6.32201.13000 Pers.laboral.- Foment de l’ocupació .................................  15.411,00 
6.46306.13000 Pers.laboral.- Societat del coneixement.............................  21.185,00  
1.12102.13100 Suplències............................................................................  54.884,30 
6.32202.13100 Pers.eventual.- Cursos Formac. Ocupacional ..................  3.306,00 
6.32203.13100 Pers.eventual.- Programa SEFED.....................................  3.632,00 
6.32229.13100 Pers.eventual.- Programa EMERGIM 2 ...........................  8.000,00 
3.32225.13100 Perv.eventual.- Centre Àgora.............................................  1.071,00 
1.12101.15100 Treballs extraord. personal funcionari ..............................  2.950,19 
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5.22201.15100 Treballs extraord. personal Policia Local.........................  72.160,00  
1.31101.16000 Seguretat socials empresa ..................................................  18.139,33 
5.43202.20200 Lloguer magatzem unitat de serveis...................................  21.700,00 
1.12101.22000 Material oficina serveis generals .......................................  8.000,00  
2.45101.22001 Publicacions cultura ...........................................................  16.500,00 
1.12103.22002 Material d’informàtica .......................................................  10.000,00 
3.43201.22003 Plaques ................................................................................  3.000,00 
4.46301.22007 Publicació Història de Vilafranca .....................................  7.290,00  
1.12101.22201 Comunicacions postals .......................................................  988,81 
1.12101.22400 Assegurances.......................................................................  5.000,00 
2.31303.22608 Assistència social (atenció primària).................................  6.025,00 
2.41204.22608 Salut .....................................................................................  450,00 
2.42201.22608 Llars d’Infants.- funcionament ...........................................     12.445,00   
2.42202.22608 Serveis d’educació ..............................................................  6.798,00 
2.45101.22608 Actes culturals.....................................................................  8.500,00 
4.46003.22608 Cooperació i Desenvolupament.- gestió ............................  5.000,00 
4.46302.22608 Sessions informatives..........................................................  7.000,00 
4.46303.22608 Informació públic projectes................................................  4.000,00 
6.46306.22608 Funcionament centre NTIC................................................  13.000,00 
4.46309.22608 Pla de convivència.- funcionament ....................................  15.000,00 
2.42202.22611 Activitats musicals i Festival Calima.................................  2.500,00 
4.46305.22614 Campanyes de sensibilització.............................................  6.000,00 
2.42202.22700 Neteja escoles......................................................................  5.000,00 
5.44202.22700 Neteja viària........................................................................  20.000,00 
4.12103.22706 Manteniment pàgina Web...................................................  3.000,00 
3.43201.22710 Contractes amb profes.- seguiment obres..........................  11.600,00 
2.42201.22711 Llars d’infants – càtering ...................................................  3.500,00 
4.46301.22711 Contractes serveis ...............................................................  5.500,00 
5.43205.22711 Contractes serveis.- Parcs i jardins ...................................  9.600,00 
2.45104.41000 Transfer. Patronat Teatre Cal Bolet ..................................  4.035,00 
5.44201.46200 Ajuntament d’Olèrdola.- conveni escombraries................1.500,00 
5.51301.47000 Aportació servei microbús..................................................  35.000,00 
1.61101.48100 Beques àrea Serveis Interns ...............................................  3.000,00 
6.31303.48200 Transf. Fundació Pro-Penedès...........................................  8.970,00 
2.42203.48900 Transferència Escola d’Arts i Oficis..................................  4.700,00 
2.45103.48900 Transfer. museus i institucions similars.............................  7.200,00 
3.43201.48900 Conservació Sector Domenys II.........................................      8.000,00   
4.46001.48900 Transfer. a entitats que realitzen activitats 
 d’interès per a la col.lectivitat............................................     15.000,00   
4.46002.48901 Convenis associacions de veïns..........................................  15.400,00 
3.43202.60101 Urbanització c/ La Palma...................................................  95.255,00 
5.43202.61100 Adeqüació i ampliació de voreres......................................  50.000,00 
3.43204.62200 Auditori municipal ..............................................................  819.445,68 
5.22201.62400 Vehicles Policia Local ........................................................  7.000,00 
4.52103.62900 Antena televisió Sant Pau (adaptació TDT) ......................           75.000,00 
2.42202.63200 Millores centres escolars – llars ........................................  35.000,00   
2.45101.63200 Equipaments culturals ........................................................  7.412,40 
4.43204.63200 Millores locals edifici Pl. Penedès .....................................  62.360,00 
6.32401.63200 Escola-Taller.......................................................................  25.000,00 
6.62101.63201 Rehabilitació mercat de la carn .........................................  5.612,00 
2.45301.78000 Transfer. capital.- Museu del Vi.........................................     30.000,00 1.847.355,71 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM..............................   2.609.555,71 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida  
5.22201.12000 Retrib. bàsiques.- Policia Local .........................................  44.764,00 
5.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local.........................................      72.000,00 
2.42204.22608 Ciutats educadores..............................................................  6.496,30 
5.44201.22700 Recollida d’escombraries ...................................................  1.500,00 
6.32301.48900 Aportació a Entrem-hi ........................................................        3.000,00 127.760,30 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.........................   127.760,30
 .............................................................................................  
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
113.00                  Impost s/vehicles tracció mecànica...............................................  71.000,00 
282.00                  Impost s/construccions, instal. i obres ..........................................  189.000,00 
321.06                  Ocupació terrenys ús públic amb tanques ....................................  84.000,00 
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340.00                   Preu públic assist. i estada llars infants.......................................  23.200,00 
360.01                   Contrib. Especials.- Conces. Mercat carn...................................  5.612,00     
391.01                   Altres multes ..................................................................................  44.000,00 
420.00                   Participació en els tributs de l’Estat ............................................  240.000,00 
420.01 Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales.-  

Subvenció campanya verema.................................................  6.025,00  
455.02                   Generalitat.- llars d’infants ..........................................................  31.200,00 
455.12                   Generalitat.- Millores centres escolars........................................  13.212,00 
455.23                  Generalitat.- Centres de detenció..................................................  20.000,00 
455.25                  Generalitat.- Subvenció per publicacions.....................................  7.290,00 
455.30                  Generalitat.- Subv. activitats del Museu .......................................  7.200,00 
455.32                  Generalitat.- Subv. despeses referendum......................................  6.099,00 
462.25                  Diputació.- Suvb. Societat del coneixement..................................  13.000,00  
462.29                  Diputació.- Subv. Pla de la Convivència ......................................  15.000,00 
462.30                  Diputació: conveni inspector comerç ...........................................  2.443,00 
462.33                  Diputació.- Subv. Plans millora èxit escolar ................................  25.298, 00 
480.09                  Dragados, S.A.- Conveni entitats esportives.................................  15.000,00  
480.12                  Particulars.- Activitats Llars d’infants..........................................  1.595,00 
480.13                  Particulars.- Activitats salut ..........................................................  450,00   
520.00                  Interessos en bancs i caixes ...........................................................  130.000,00 
600.06                  Venda parcel.la sobrera c/Lluís Mata...........................................     31.472,70   
751.01 Institut Català del Sòl.- aportació obres 

soterrament de la via del tren ...............................................  300.000,00   
755.04                  Generalitat.- Subv. ampliació llar infants .............................  200.000,00  
755.07                 Generalitat.- Subv. obres Auditori Mpal- ......................................  819.445,68   
761.03                  Diputació.- Subv. obres Museu del Vi...........................................  30.000,00 
770.01                 Saba.- part conveni obres Pl. Penedès...........................................  150.253,03  2.481.795,41    
                             TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES.....................................   2.609.555,71 
                             
 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. 
 
El dictamen s’aprova amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i PP) i 6 abstencions (grups de CiU i de 
la CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero recorda que es va explicar detalladament la modificació en el sí de la 
Comissió Informativa. Tanmateix, fa una referència als assumptes més rellevants de la proposta: ampliació d’aules de 
llars d’infants perquè malgrat la planificació hi ha demandes addicionals de places que s’han d’atendre, compra de 
casa per permetre l’ampliació de la casa de la Festa Major, assumptes de Recursos Humans, serveis extres de la 
Policia Local, nova subvenció per a l’Auditori, etc. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que el seu grup és partidari d’algunes propostes (ampliació de llars d’infants, perquè 
malgrat que potser ha mancat planificació l’important és que hi hagi les places adients, i altres), però contrari a altres 
com per exemple les hores extres de la Policia Local. És lògic que hi hagi diferències entre el govern i l’oposició, i el 
seu grup s’abstindrà en la votació. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ESPORTS 
 
Es presenta el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, l'expedient núm. 3 de 
Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports d'enguany, mitjançant majors ingressos 
procedents de subvencions, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent 
al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.48900 Subvencions entitats esportives ..........................................  2.100,00 
2.45201.62300 Millores instal.lacions i equips...........................................      34.590,00 36.690,00  
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ................................   36.690,00 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
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Concepte 
462.23 Diputació- Subv. activitats esportives...........................  2.100,00  
761.01 Diputació.- Tranf. capital remodel. camp 
 futbol de l’Espirall........................................................  30.000,00 
761.02 Diputació.- Tranf. capital adquissició 
 material esportiu...........................................................        4.590,00 36.690,00
  TOTAL  MAJORS INGRESSOS...................................   36.690,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens explica que es tracta d’incorporar subvencions de la Diputació, per a 
instal·lacions i activitats esportives. 
 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST “CAL BOLET” 
 
Es presenta el dictamen 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 procedents del Pressupost de l’Entitat, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 
5 de març, referent al text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
  
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45104.13000 Personal laboral.- retribucions .........................................  2.529,00 
2.45104.13100 Personal eventual.- retribucions ........................................        1.506,00 4.035,00 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ................................   4.035,00 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
400.01 Transfer.corrent ajuntament de Vilafranca .......................          4.035,00 4.035,00 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS......................................... .  4.035,00 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament si no n'hi haguessin. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que s’ajusten algunes partides en matèria de recursos humans. 
 
 
VI. MOCIÓ GESTIÓ “ZONES BLAVES” 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que el termini de concessió de les zones blaves està a punt d’arribar a la seva finalització. 
Atès que existeix una Societat Vilafranquina d’Aparcaments (SOVIPAR) que va néixer amb la finalitat de 

gestionar els aparcaments vilafranquins i que des de l’equip de govern mai se li ha atorgat aquesta funció. 
Atès que l’estudi recentment encarregat per l’equip de govern en relació a la rendibilitat de les zones blaves 

ens mostra com existeix una millor gestió que la que s’estava duent actualment. 
  

La Candidatura d'Unitat Popular demana a aquest ple, que acordi: 
Traspassar la gestió dels aparcaments de les Zones Blaves a SOVIPAR i que es doti a aquesta societat de 

l’infrastructura necessària per tal de desenvolupar aquestes tasques. 
 
L’anterior moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (grups de la CUP, CiU i PP) i 12 en contra (grups Socialista –
PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Otger Amatller (CUP) destaca que fa molts anys es va crear la societat municipal SOVIPAR per tal de gestionar 
aparcaments, la qual finalitat no s’ha complert. Diferents membres del consell de SOVIPAR (i encara que no es dirà 
potser alguns membres de l’equip de govern) donen suport al fet que la societat es capitalitzi i que gestioni realment 
aparcaments. Ara que aviat finalitza la concessió per a la gestió de les zones blaves cal plantejar com es gestionen, i si 



 7

bé inicialment es pensava que ho faria SOVIPAR, finalment sembla que el govern municipal vol atorgar una 
concessió nova a favor d’una empresa privada, vinculada a la construcció d’aparcaments soterrats. 
 
Otger Amatller fa referència als estudis sobre zones blaves i aparcaments encarregats per l’equip de govern i facilitats 
a l’oposició. Els estudis deixen clar que les zones blaves són molt rendibles, i no s’entén que se’n vulgui mantenir 
privatitzada la gestió. L’equip de govern ha cedit a la proposta de CiU de construir un aparcament al centre, quan 
aquesta proposta no estava prevista pel govern municipal. Si es compleix l’anunci de l’equip de govern, el concurs 
per a l’ampliació de l’aparcament cèntric el guanyarà l’empresa SABA, a la qual es vol cedir també la gestió de les 
zones blaves. La CUP creu que els nous aparcaments i les zones blaves són assumptes diferents que es poden separar, 
i els beneficis de les zones blaves permetrien la construcció de l’aparcament amb els recursos generats, sense haver 
d’atorgar una concessió. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que el seu grup ha apostat sempre per la recuperació de la gestió de les zones blaves. La 
concessió atorgada a SABA fa molts anys ha reportat grans beneficis a aquesta empresa, segons demostren els estudis 
facilitats, ja que només els excedents de les zones blaves han permès SABA finançar en 10 anys el cost de 
l’aparcament de la plaça del Penedès. En qualsevol cas, si s’optés finalment per una nova concessió, caldria 
modificar-ne les condicions (la concessió de les zones blaves hauria de ser per 5 anys i no per 15), ja que en cas 
contrari seria preferible que l’Ajuntament-SOVIPAR es fes càrrec de tota l’operació. 
 
Pere Regull (CiU) agraeix els estudis que l’equip de govern ha facilitat. Es demostra que amb el creixement de 
població, habitatges i turismes previst la construcció d’un aparcament al centre és del tot necessària i urgent. Les 
zones blaves han de permetre l’aparcament mòbil o rotatiu, i per això cal garantir l’existència d’aparcament fix. 
 
Regull recorda que l’estudi conclou que les zones blaves s’utilitzen entre un 85% i un 90% de la seva capacitat, però 
que en canvi la utilització realment cobrada cau fins al 45%, la qual cosa demostra un dèficit de gestió. La 
perspectiva “optimista” de l’estudi s’acosta a la real, amb uns beneficis possibles anuals d’uns 70 milions de les 
antigues pessetes. Com sia que espera que no hi hagi cap acord tancat amb SABA, i a la vista de l’estudi, CiU 
considera que cal replantejar-se la qüestió, i assumir-se des de l’Ajuntament tant la construcció de l’aparcament 
soterrat com la gestió de les zones blaves. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) opina que el que cal és elaborar un plec de 
condicions del concurs que tingui en compte les conclusions dels estudis elaborats, i després fer un seguiment acurat 
de la gestió. La moció es limita a parlar de les zones blaves, però no es pot oblidar la necessitat de construir 
l’aparcament de la rambla de Sant Francesc i el de les places Pau Casals-Dr. Bonet. Aquests nous aparcaments 
comporten una inversió total d’uns 8 milions d’euros, la qual cosa està fora de l’abast municipal. Cal preparar un 
concurs equilibrat (se sotmetria al ple en el mes de setembre i se’n parlaria amb tots els grups municipals) que 
prevegi l’aparcament de la rambla, el de l’Espirall (aquest passaria a SOVIPAR) i la gestió de les zones blaves durant 
15 anys, unificant terminis, preveient la facturació per minuts reals d’ocupació i regulant un cànon important per a 
l’Ajuntament si la utilització dels aparcaments se situa per sobre d’uns mínims determinats. SOVIPAR no pot 
assumir aquestes inversions, ja que no disposa de capital i segons tots els informes l’atorgament d’un crèdit requeriria 
l’aval de l’Ajuntament, de forma que aquest s’endeutaria en termes inassumibles. 
 
Ramon N. Xena (ERC i equip de govern) recorda que ERC està present en el consell de SOVIPAR només des de fa 
dos anys, i que SOVIPAR no ha portat a terme mai la gestió de les zones blaves. L’any 1987 l’oposició va demanar la 
construcció de l’aparcament de la plaça del Penedès (ERC també en té una part de culpa), oblidant-se que això va 
haver de comportar també la concessió de la gestió de les zones blaves. Ara ens trobem en una situació semblant, i cal 
tenir present que és molt difícil que un concurs per ampliar l’aparcament actual el pugui guanyar una empresa que no 
sigui SABA. No es pot assumir l’endeutament que comportaria construir els aparcaments, i el que cal és preparar un 
concurs que unifiqui terminis i que garanteixi l’obtenció dels nous aparcaments, encara que sigui a costa de cedir la 
gestió de les zones blaves durant 15 anys. 
 
Otger Amatller (CUP), afirma que el representant d’ERC a SOVIPAR només ha assistit a dues reunions. No es pot 
caure en el mateix error comès quan es va construir l’aparcament de la plaça del Penedès i enriquir encara més SABA 
durant quaranta anys. Si SABA és capaç d’assumir l’operació nosaltres també hauríem de tenir la mateixa capacitat. 
L’Ajuntament pot avalar SOVIPAR (com ho ha fet amb el Museu i altres), i la inversió de 8 milions d’euros és 
possible comptant amb els beneficis anuals de la gestió de les zones blaves. De fet, l’Ajuntament de Vilanova ha 
aconseguit fer per si mateix aparcament, mitjançant la mateixa empresa que ha elaborat els estudis encarregats per 
l’equip de govern. 
 
Francisco Romero (equip de govern) comenta que Vilanova ho va poder assumir perquè es va portar a terme la cessió 
d’un aparcament que va permetre capitalitzar la societat municipal. No és cert que l’Ajuntament de Vilafranca hagi 
avalat les obres del Museu o de l’ampliació del complex aquàtic. Per tirar endavant la inversió no seria suficient 
l’ingrés incert previst per les zones blaves durant anys, sinó que l’Ajuntament necessàriament hauria de formalitzar 
un aval computable com a endeutament. SOVIPAR no pot invertir perquè prèviament no s’ha capitalitzat, i fins i tot 
sumant els ingressos teòrics de les zones blaves durant 15 anys no es podria realitzar la inversió en aparcaments. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que és cert que amb els beneficis de les zones blaves no es pot fer front a tota la inversió, 
però la quantitat diferencial seria assumible. El mateix estudi encarregat pel govern municipal subratlla els avantatges 
de la gestió des d’una societat municipal (atenció als interessos públics, polítiques socials, etc.), i recomana la 
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concessió a empreses privades només per a municipis petits sense capacitat de gestió. Tot això denota la poca 
empenta de l’equip de govern. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que cal evitar una situació concessional com la de la plaça del Penedès, amb uns beneficis 
exagerats per a SABA segons els estudis. Queda acreditat que amb els beneficis de les zones blaves es podria fins i 
tot cobrir la totalitat de la inversió. 
 
Anna Girona (equip de govern i presidenta de SOVIPAR) reconeix que en el consell d’administració de SOVIPAR 
s’ha parlat a vegades d’aquest assumpte. Existeix una necessitat d’aparcaments soterranis, especialment perquè se 
suprimeixen aparcaments al carrer a favor de les persones, i cobrir aquesta necessitat fa inviable que la societat 
gestioni les zones blaves. Segons les condicions previstes, el nou aparcament de l’Espirall passarà a SOVIPAR, la 
qual cosa permetrà la capitalització de la societat i la possibilitat que aquesta es plantegi noves actuacions en el futur. 
Otger Amatller (CUP) replica que SOVIPAR amb aquest sistema mai disposarà de 8 milions d’euros, que no entén 
perquè es vol concedir la gestió a SABA i que les zones blaves i els aparcaments haurien de tractar-se per separat. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-  i equip de govern) afirma que necessàriament hem de parlar 
d’aparcaments soterrats, i que almenys sobre el de l’Espirall ningú no en discuteix la conveniència. L’estudi de 
constant referència deixa clar que l’aparcament a la rambla amb caràcter autònom és inviable econòmicament, i que 
només és possible ampliar l’actual de la plaça del Penedès cap a la Rambla. Per tant, si l’Ajuntament o SOVIPAR 
assumissin l’aparcament SABA hauria d’abandonar la gestió de l’aparcament de la plaça del Penedès i ser 
indemnitzada amb almenys 4 milions d’euros; així doncs, la inversió inicial no és de 8 milions d’euros, sinó almenys 
de 12 milions. És cert que SOVIPAR s’ha de capitalitzar, la qual cosa podrà tenir lloc mitjançant l’obtenció de 
l’aparcament de l’Espirall. 
 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER VIA D’URGÈNCIA 
 
A) CONSORCI TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL  
 
Es planteja que se sotmeti al ple per via d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, el 
dictamen següent de l’alcaldia: 
 

La disposició addicional sisena del Reial Decret 439/2004, de 12 de març, que aprovà el Pla Tècnic 
Nacional de la Televisió Digital Local, estableix que la decisió sobre la forma de gestió del servei públic de la 
televisió digital local correspondrà als municipis inclosos en les corresponents demarcacions definides pel referit pla 
tècnic, per qualsevol dels mitjans de col·laboració entre administracions públiques previstos en la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local (LRBRL). D’acord amb això, els Ajuntaments de Vilafranca del Penedès, El 
Vendrell, Calafell, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i Els Monjos, Gelida i la Granada, que comparteixen la 
mateixa demarcació i que han adoptat o tenen previst d’adoptar els corresponents acords plenaris per a la gestió del 
servei de televisió digital local, d’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de 
Televisió Local, han acordat la constitució d’un consorci local per a la gestió conjunta del programa de la TDL que, 
dins del canal múltiple de la referida demarcació, els hi correspon, de conformitat amb el  que disposen els articles 
87 de la LRBRL i 269 a 272 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC). 

D’altra banda, l’article 32.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de comunicació audiovisual de 
Catalunya, preveu de forma expressa la figura del consorci local com a forma associativa dels ajuntaments i altres 
ens locals per a la gestió del servei públic audiovisual d’àmbit local, precisant que també en podran formar part els 
municipis encara no planificats en l’àrea geogràfica on s’hagi de prestar el servei públic audiovisual, així com els 
ens supramunicipals de la mateixa àrea geogràfica que els representin o altres entitats públiques.  

D’acord amb això, en el consorci local per a la gestió del servei de televisió digital local que correspon a 
les comarques de l’Alt Penedès i del Baix Penedès podrien incorporar-s’hi, si així ho consideressin, juntament amb 
els ajuntaments constituents, altres ajuntaments de les referides comarques interessats en la prestació d’aquest 
servei, a més de les entitats supramunicipals de caràcter local (Consells Comarcals de l’Alt i el Baix Penedès) que 
prestin una tasca d’assistència als referits ajuntaments o bé estiguin interessades també en aquestes emissions 
televisives.   

En aquest sentit, aquest Ajuntament, de conformitat amb el que disposa l’article 313 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, adopta en sessió plenària, 
amb el quòrum preceptiu de la majoria absoluta dels seus membres, el següent 
 

ACORD:  
1.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci per la Gestió del Servei de Televisió Digital Local 

Pública del Penedès (Penedès TV) i el projecte d’estatuts que s’adjunta.  
2.- Sotmetre el present acord a informació pública per un termini de trenta dies. Si no es produeixen 

al·legacions o reclamacions., l’acord i els estatuts es poden entendre aprovats tàcitament sense necessitat d’un nou 
acord exprés. 

3. Nomenar representant de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el Consorci, amb efectes a partir de 
la seva constitució, l’alcalde Marcel Esteve i Robert. 
 
Lourdes Sánchez defensa la urgència, afirmant que legalment la constitució del Consorci s’ha de comunicar a la 
Generalitat a mitjan setembre, i prèviament hi ha d’haver un període d’informació pública. No es va poder sotmetre a 
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la Comissió de Benestar Social, i després es va plantejar la possibilitat (finalment desestimada) de celebrar una 
comissió extraordinària. Demana disculpes, però recorda que tots els grups disposaven de la documentació, amb 
inclusió del regidor de CiU Aureli Ruíz. 
 
Pere Regull (CiU) s’oposa a la declaració d’urgència i al dictamen. Es queixa pel fet que no es va introduir 
l’assumpte en l’ordre del dia ni es va tractar en cap Comissió Informativa. Regull té el seu correu electrònic 
disponible, i el dictamen i els estatuts no se li han enviat fins avui, a les 15,15 hores. Manifesta que Aureli Ruíz (CiU) 
li ha comentat que fins i tot no hi havia consens entre els diferents ajuntaments afectats. El procediment és defectuós, 
i lamenta el tracte que ha rebut CiU com a grup més important de l’oposició, malgrat que tots els grups són dignes de 
respecte. 
 
Sotmesa a votació la declaració d’urgència i l’ampliació de l’ordre del dia, s’aprova per majoria absoluta (14 vots a 
favor i 5 en contra, corresponent aquests darrers al grup de CiU).  
 
Quant al fons del dictamen, Lourdes Sánchez demana l’aprovació inicial de la proposta, i afirma que tots els 
ajuntaments afectats s’han reunit diverses vegades i s’ha arribat a una fórmula de consens que permet que tothom s’hi 
senti còmode. Es van negociar els diferents articles a partir d’un esborrany fet per un gabinet jurídic. 
 
Pere Regull (CiU) lamenta les escasses explicacions sobre la proposta donades per Lourdes Sánchez, ja que aquesta 
s’ha limitat a dir que amb el text tothom s’hi sent còmode. 
 
Ramon Xena (ERC i equip de govern) remarca que es tracta d’una aprovació inicial, i que per tant és possible 
formular les al·legacions que convinguin per millorar el text. 
 
Sotmès a votació el dictamen, s’aprova amb 14 vots a favor i 5 en contra, corresponent aquests darrers al grup de 
CiU. 
 
 
 
B) MOCIÓ SOBRE AGRESSIONS A PALESTINA I AL LÍBAN 
 
Es planteja que se sotmeti al ple per via d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, la 
següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que els territoris ocupats de Gaza i Cisjordània viuen avui el momnet més difícil des de l’inici de 
l’ocupació israeliana i, desgraciadament, la situació actual tendeix a empitjorar. 

Des del passat mes de juny, la violència amb que actua la potència ocupant ha experimentat un increment 
notable. Amb el resultat de més de quaranta morts entre la població palestina, entre les que hi ha dones i infants de 
curta edat. 

Tots els límit tolerables han estat ultrapassats per les accions militars israelianes contra la població dels 
territoris ocupats, a la qual te el deure de respectar i protegir d’acord amb el Dret Internacional. 

La destrucció de les escasses infrastructures (construïdes amb diner públic d’estats europeus), la privació 
de recursos vitals. Com el subministrament d’energia elèctrica i aigua, la construcció de granges i de conreus, 
l’enderrocament de cases, l’atac indiscriminat a la població civil, el bloqueig a l’entrada de medicines per els 
hospitals, afecten les condicions de vida a la franja fins a fer-les insuportables. Fins i tot, escassegen aliments bàsics 
com la farina. El bloqueig internacional imposat després de les darreres eleccions han agreujat encara més aquesta 
situació. 

La voluntat de crear el pànic és clara en la utilització d’armanent no convencional com les bombes 
sòniques. Amb greus efectes sobre la població en general i particularment sobte els infants i les dones embarassades 

A això cal afegir la detenció il.legal de ministres de l’Autoritat Nacional Palestina i de diputats al Consell 
Legislatiu Palestí elegits lliurement pel poble. 

L’atac israelià infringeix les normes del Dret Internacional de Guerra, especialment la IV Convenció de 
Ginebra; les normes del Dret Internacional Humanitari i les normes de conducta exigibles als estats que formen part 
de la Comunitat Internacional. Amb l’actuació del seu exèrcit, Israel demostra un total menypreu als Drets Humans 
bàsics. 

Atès que l’ofensiva militar israeliana s’ha extès perillosament els darrers dies cap al Líban, país que es 
troba bloquejat per terra, mar i aigua, i que pateix bombardejos constants del tot indiscriminats que estan provocant 
centenars de morts. 

 
Atès que aquest Ajuntament, que defensa els valors de la pau i la justícia, no pot quedar-se impassible 

davant d’aquests actes de terrorisme d’estat. 
 

S’ACORDA: 
• Condemnar fermament l’ofensiva militar de l’Estat d’Israel contra Palestina i el Líban. 
• Exigir la retirada de les forces d’ocupació israelianes de Palestina i el Líban. 
• Reclamar una resolució diplomàtica de la crisi oberta al Pròxim Orient. 
• Transmetre aquest acords al Consell de Seguretat de la ONU, a l’ambaixada israeliana a l’Estat Espanyol, 

al Parlament Palestí, al Parlament Libanès i al Parlament de Catalunya. 
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Otger Amatller (CUP) defensa la urgència, fent referència a la gravetat de la situació i a la necessitat que tothom hi 
aporti una mica per mirar de solucionar-la. 
 
Sotmesa a votació la declaració d’urgència i l’ampliació de l’ordre del dia, s’aprova per unanimitat, malgrat que els 
regidors Patro Recober i Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) lamenten que la moció s’hagi presentat avui al 
migdia i que no se’ls hagués fet arribar un exemplar. 
 
Quant a la moció en si mateixa, s’aprova també per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) fa referència al fet que la situació actual a Palestina i al Líban és molt greu, i convida a 
participar en una manifestació que se celebrarà d’aquí a uns dies. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. Malgrat tot, considera que es dóna una visió molt unilateral del problema, 
i que hagués estat preferible esmentar que hi ha també civils israelians morts i soldats segrestats per milícies 
libaneses. 
 
Ramon Xena (ERC) recolza també la moció, i lamenta l’agressió que pateixen els pobles palestí i libanès. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia el vot favorable del seu grup. Tot i així, es tracta d’una història que es remunta al 1948 
quan es va assignar un espai de territori a la diàspora jueva. Malgrat que és cert que Israel s’està excedint en la seva 
reacció, no es pot oblidar que el conflicte és molt complex. També hi ha innocents israelians morts. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca la gravetat i la complexitat del problema, malgrat la qual cosa 
dóna suport a la moció amb la finalitat de condemnar agressions i injustícies. 
 
 
C) MOCIÓ SOBRE VEGUERIA DEL PENEDÈS 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que s’ha presentat una petició-moció per part de la “Plataforma per una Vegueria 
Pròpia” deu minuts abans d’iniciar-se aquest ple. Cal entendre que és una moció, i s’ha de veure si els grups 
municipals se la fan seva, en el qual cas s’hauria de tramitar per urgència. Esteve afirma també que persones de la 
Plataforma li van manifestar fa uns dies la voluntat que l’assumpte es tractés en el ple abans de les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya. 
 
El text de la moció és el següent: 
 
La plataforma Per una Vegueria pròpia és conscient del moment històric en què ens trobem, a les portes d’unes 
eleccions al Parlament de Catalunya, després de les quals caldrà que es faci realitat la nova divisió territorial, i vol 
que quedi més clara que mai la voluntat ja manifestada per aquest Ajuntament de pertànyer a un nou àmbit funcional 
territorial i que aquest àmbit, al seu dia, cristal.litzi en la Vegueria Penedès, Es fa urgent que aquest desig i voluntat 
quedin ben palesos i puguin ser recollits per les diverses forces polítiques en llurs programes electorals. 
 

Així, doncs,  S’ACORDA: 
1. Recordar als òrgans directius màxims de cada una de les forces polítiques, amb representació actual 

parlamentària, que és voluntat d’aquest Ajuntament la creació d’un àmbit funcional de planificació 
territorial que abasti les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l’Anoia 
que ho desitgin. Cal que l’Ajuntament demani a aquest òrgans polítics que tinguin en compte la creació 
d’aquest àmbit a l’hora de la confecció de llurs programes electorals, atès que és necessària i imminent la 
revisió del Pla Territorial General de Catalunya, que encara no s’ha dut a terme. 

 
2. Recordar, igualment, a l’òrgan directiu màxim de cada una de les forces polítiques, amb actual 

representació parlamentària, que és voluntat d’aquest Ajuntament que s’inclogui dintre de la proposta de 
divisió territorial de Catalunya la Vegueria del Penedès, formada pels municipis de l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès, el Garraf i l’Anoia tot demanant, en conseqüència, a les forces polítiques, que es comprometin a 
posar-hi els mitjans perquè es faci realitat. 

 
L’alcalde afirma que suposa que tots els grups estan d’acord en debatre la moció. A la vista del fet que ningú no 
manifesta cap objecció, s’entén acordada per assentiment la declaració d’urgència i l’ampliació de l’ordre del dia. 
 
Tot seguit, l’alcalde manifesta que la moció coincideix amb anteriors acords del ple, i que entén que tots els grups 
municipals hi són favorables. Ningú no demana la paraula, i l’alcalde anuncia que la moció resta aprovada per 
unanimitat. 
 
Marcel Esteve intervé per agrair la unanimitat mostrada, la qual cosa és molt positiva. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
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a) Otger Amatller (CUP), fent una referència a una intervenció de Pere Regull en aquest ple arran de la 

discussió sobre la urgència de tractar l’assumpte del Consorci de la Televisió Digital Local, afirma que CiU 
és el grup municipal de l’oposició més nombrós, però això no significa que sigui el més important. Pere 
Regull li contesta que ja ha aclarit en la seva intervenció que tots els grups municipals mereixen el màxim 
respecte. 

 
b) Otger Amatller (CUP) presenta per escrit una pregunta sobre unes declaracions a la premsa del regidor Joan 

Pareta, dient que s’havia facilitat la instal·lació d’una botiga “Kiddys Class” (grup Zara o Inditex) al carrer 
de la Parellada. Amatller afirma que els ajuts s’haurien de comunicar al ple, i pregunta quines facilitats 
s’han donat i si s’ha signat algun acord. El regidor Joan Pareta contesta que les facilitats són iguals per a 
totes les empreses, i que no s’ha atorgat cap ajut especial ni s’ha signat cap acord; simplement quan una 
nova empresa es presenta a l’Ajuntament se la rep, i si el projecte té interès se l’encoratja a establir-se a 
Vilafranca, però lògicament sense cap tractament especial. 

 
c) Otger Amatller (CUP) presenta per escrit una pregunta sobre una casa del carrer Muralla dels Vallets 

(“Casa del Castell”), on hi poden haver restes medievals. Pregunta si l’edifici està catalogat i, en cas 
afirmatiu, si s’han estudiat els elements arquitectònics; si no està catalogat, demana que es faci un estudi 
per analitzar si hi ha restes catalogables. El regidor d’Urbanisme Josep Colomé contesta que ho consultarà, 
però no creu que l’edifici estigui catalogat; de tota manera, es farà un estudi per saber si hi ha elements que 
hagin de ser protegits. 

 
d) Otger Amatller (CUP) presenta una altra pregunta per escrit sobre un enderrocament d’una casa al carrer 

Ponent (cantonada carrer Sant Jordi). Han aparegut restes que podrien correspondre a la muralla, i pregunta 
si l’equip de govern és coneixedor dels fets i si s’estan portant a terme els tràmits per catalogar, si escau, les 
restes. El regidor d’Urbanisme Josep Colomé contesta que l’inspector municipal ja ha estat adreçat a 
l’indret; la propietat té deures d’estudi arqueològic, però tot i així l’Ajuntament promourà un estudi. La 
possible troballa d’un tros de muralla (i de possibles construccions annexes) seria realment molt important. 

 
e) Otger Amatller (CUP) recorda que avui fa 70 anys de l’aixecament feixista del General Franco. En aquests 

moments, cal recordar les persones que van morir, o que van ser torturades o van ser sotmeses a patiments. 
L’Ajuntament ha de condemnar l’aixecament militar i continuar amb la retirada de tots els símbols de la 
dictadura. L’alcalde Marcel Esteve contesta que s’està treballant a fons en la recuperació de la memòria 
històrica, i que cal vetllar perquè fets semblants no es puguin repetir mai més. Esteve afirma que està segur 
que tot el ple condemna l’aixecament militar de fa 70 anys i que dóna suport a les accions que s’estan 
promovent per restablir l’honor de les víctimes. 

 
L'alcalde, després de recordar que durant el mes d’agost no hi haurà sessió plenària ordinària i de desitjar a tothom 
unes bones vacances, 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 

 
 
 
 


