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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 02/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de febrer de 2006 
Horari: de 20,05  a 22,35 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  (a partir del punt número 8 de l’ordre del dia)  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present la secretària accidental de l'Ajuntament, per absència de Francesc Giralt i Fernàndez, 
Isabel Gonzalo i Dallerès, i també l'interventor general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde, Marcel Esteve dóna la benvinguda a Isabel Gonzalo que substitueix el secretari de la 
corporació, Francesc Giralt, que no pot assistir a la sessió per qüestions de salut. 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 17 de gener 
de 2006. Manifesta el Sr. Fernando Garcia (CiU) que no hi troba reflectida una consideració 
concreta feta per ell en el punt VII de l’ordre del dia, en el sentit que en un ple tothom pot 
expressar lliurement el seu parer. S’accepta recollir aquesta qüestió en l’acta, la qual amb aquest 
afegitó és aprovada per assentiment.   
I. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM  (PAU-2- POUS D’EN ROSELL) 
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Es dóna lectura al dictamen següent: 
 

Atès que el Ple municipal, en sessió de data 20 de desembre de 2005, va aprovar 
inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca 
del Penedès, que afecta concretament l’àmbit del polígon d’actuació urbanística núm. 2 (PAU 
2-Pous d’en Rosell), d’ús industrial i situat junt a la carretera de Sant Martí Sarroca, 
modificació prescrita per la comissió territorial d’urbanisme de Barcelona en l’informe emès 
per resolució de data 16 de novembre de 2005, en la tramitació de l’inicial Pla de millora 
urbana del mateix polígon. 

Atès que aquesta modificació ha estat sotmesa al tràmit d’informació pública, 
mitjançant edictes publicats en el BOP núm. 313, de 31 de desembre de 2005, en el DOGC 
núm. 4547, de 10 de gener passat, i també en el diari El Punt del dia 12 del mateix mes de 
gener, sense que s’hagin presentat al·legacions o reclamacions. 

Atès que, segons resulta de l’informe tècnic obrant en l’expedient, es considera adient 
incorporar d’ofici al sòl urbà l’àmbit de dos camins existents ja d’antic, que en el 
desenvolupament passaran a constituir vialitat del polígon, sense que la major superfície 
incideixi en l’aprofitament. Aquesta alteració no comporta en cap cas una modificació 
substancial, per la qual cosa no procedeix l’obertura d’un nou tràmit d’informació pública i es 
troba ja reflectida en la total documentació. 

Vist el regulat en els articles 83, 94 i 78 del D.L. 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
 

S’ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar provisionalment de forma expressa la modificació puntual del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament l’àmbit 
del PAU 2-Pous d’en Rosell. 

SEGON.- Trametre l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona als efectes de la seva definitiva aprovació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
   
El regidor d’Urbanisme, Josep Colomé, explica que després de l’aprovació inicial de la 
modificació no s’ha presentat cap al·legació en el tràmit d’informació pública, i que ara s’adopta 
provisionalment l’acord amb les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
incorporant al sol urbà l’àmbit de dos camins existents que passaran a constituir vialitat del 
polígon.  
 
 
II. PLA ESPECIAL DE MAS TINELL 
  
El text del dictamen és el següent: 
 

Presentat el Pla especial urbanístic de protecció agrícola i paisatgística de Mas Tinell, 
amb la finalitat de permetre desenvolupar urbanísticament l’ampliació de les instal·lacions 
vitivinícoles preexistents de “Mas Tinell”, en el paratge de les Clotes, al costat de la carretera 
de Sant Martí Sarroca. 

Atès que el Pla ha seguit la tramitació reglamentària, amb aprovació inicial per la 
Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2004, obertura del tràmit d’informació 
pública mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la província núm. 11, de data 13 
de gener de 2005, i en el diari la Vanguardia del dia 5 del mateix mes de gener, sense que 
s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions. 

Atès que han estat incorporades en un text refós les prescripcions tècniques 
especificades tant pels serveis tècnics com pels de medi ambient d’aquest Ajuntament, tenint per 
complerta la condició a què es va supeditar l’aprovació inicial, text refós que recull, també, les 
prescripcions i recomanacions dels organismes informants com el Departament de Medi 
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Ambient i Habitatge, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i la Direcció General 
d’Arquitectura i Paisatge. El Pla presentat s’ajusta a la legalitat vigent i a les previsions del 
Pla d’ordenació urbanística municipal, concretament a l’article 292.4 de la normativa 
urbanística del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Atesa la previsió continguda en l’article 79.1 del D.L.1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a les competències dels ajuntaments 
per a l’aprovació definitiva dels Plans especials urbanístics,  
 

S’ACORDA: 
Aprovar definitivament el text refós del Pla especial urbanístic de protecció agrícola i 

paisatgística de Mas Tinell, i disposar la publicació d’aquest acord i de les normes del Pla als 
efectes de fermesa en via administrativa. 

Trametre l’acord i un exemplar del Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona. 
 
L’acord anterior s’ha adoptat amb 19 vots a favor ( grups Socialista -PSC-ICV-, d’ERC,  de 
CiU i del PP), i 1 vot en contra (CUP) 
 
Josep Colomé (regidor d’Urbanisme) explica el dictamen i indica que en el Pla s’han incorporat 
les prescripcions tècniques i mediambientals i les recomanacions dels organismes informants 
obrants en l’expedient, quant a la protecció agrícola i paisatgística de la zona. 
 
Otger Amatller (CUP) s’estranya pel procediment seguit per a l’aprovació del Pla, ja que a parer 
seu l’assumpte és important i l’aprovació inicial l’hauria d’haver fet ja el ple; també considera 
que s’està ampliant edificabilitat i que el paisatge quedarà afectat, mes i quan en aquesta zona hi 
ha també les instal·lacions del Celler Cooperatiu; anuncia el seu vot en contra. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta favorable al dictamen; diu que amb el pla s’afavorirà que els 
cellers que es vegin obligats a desplaçar-se, com els del carrer del Comerç, puguin continuar en 
el municipi, i que el pla ajudarà a fomentar el turisme rural. considera que les mesures incloses 
per a la protecció agrícola i paisatgística són suficients. 
 
Pere Regull (CiU) recolza l’acord, malgrat que el representant de la CUP pugui tenir en part raó, 
perquè amb aquest acord, diu, es regulen les activitats ja existents a la zona i el Pla pot ajudar a 
millorar aquesta. 
        
 
III. SOBRANT VIA PÚBLICA PASSATGE LLUIS MATA ACEDO 
 
Es sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Vist l'escrit presentat per la societat ECONSVI, S.L., en la seva qualitat de propietària 
d'una finca situada al carrer de l’Espirall, núm. 46, formant cantonada amb el passatge de 
Lluís Mata Acedo, núms. 24-25, finca que en el seu estat actual es troba reculada en la seva 
façana que dóna al passatge de Lluís Mata Acedo, respecte de l'alineació oficial prevista en el 
Pla d’ordenació urbanística municipal, separació que es correspon amb una superfície de 
13,76 m2. 

Ateses les previsions contingudes a l’article 12  del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, segons el quals son parcel·les sobreres les porcions de terrenys propietat dels ens locals 
que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament no són susceptibles d’ús 
adequat, sense que la declaració corresponent requereixi la tramitació d’un expedient 
d’alteració de la qualificació jurídica quan, com en aquest cas, l’alteració deriva de les 
previsions del planejament urbanístic. D’altra banda, l’article 44 del mateix Reglament 
autoritza la venda directa de les parcel·les sobreres al propietari o propietaris confrontants. 
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Vist l'informe tècnic municipal que valora econòmicament la superfície objecte 
d'alienació, el qual té en compte una edificabilitat que totalitza 41,28 m2 de sostre, amb un 
import total de 31.472,70 euros. 

Atès que la competència per a l’alienació patrimonial correspon al Ple municipal, 
d'acord amb l'article 22.2.o) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,  
 

Per tot el qual, S'ACORDA: 
Primer.- Declarar parcel·la sobrera la porció de vial confrontant amb la finca del passatge 

de Lluís Mata Acedo, núms. 24-25, que constitueix una franja de terreny de 
superfície 13,76 m2, d’acord amb el plànol incorporat a l’expedient. Aquesta 
parcel·la no es troba inscrita en el Registre de la Propietat. 

Segon.- Alienar per venda directa a l'únic propietari confrontant, ECONSVI, S.L., la 
superfície de referència, pel preu de 31.472,70 euros, i facultar l'alcalde per a la 
signatura de la preceptiva escriptura pública de compravenda. 

 
L’acord precedent s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme, Josep Colomé, explica que després d’urbanitzar aquesta zona ha quedat 
un sobrant de via pública per on passava un antic camí, i que és procedent la seva venda al 
propietari confrontant. 
   
 
IV. CESSIÓ TERRENYS (CENTRE RESIDENCIAL ACCIÓ EDUCATIVA) 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

S’ha arribat a un acord amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya per tal que aquest construeixi, sobre uns terrenys que ha de cedir gratuïtament 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE). 

Els CRAE són establiments propis de la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència de la Generalitat, o pertanyents a entitats d’iniciativa social col·laboradores 
d’aquella, que tenen per funció oferir al menor un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, 
deteriorat o amb dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. Les seves funcions són: 

- Atenció integral al menors que hi són ingressats a proposta dels equips tècnics 
corresponents, per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal. 

- Cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la 
seva personalitat. 

- Disseny del projecte educatiu individual dels menors a partir del diagnòstic o 
l’avaluació inicial. 

- Coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés 
d’atenció i protecció als menors. 

- Promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn del menor amb la família 
d’origen o, en cas contrari, l’acolliment en família extensa o aliena. 

En aquest moment es preveu cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya una 
superfície de terreny de 1.795,87 m2 aproximadament, amb accés per l’avinguda del Pla del 
Diable (núm. 37) i pel carrer Rodolf Llorens i Jordana (núm. 10), per a la construcció del nou 
Centre Residencial d’Acció Educativa (equipament social). Aquests terrenys són el resultat de 
l’agrupació que s’ha de portar a terme de les finques registrals núms. 22.785 i 22.787, les quals 
tenen actualment la qualificació urbanística d’equipament cultural docent i d’equipament 
d’interès públic social respectivament. Tanmateix, es troba en tramitació una modificació 
puntual del POUM que comportarà que els terrenys ostentin la qualificació urbanística de clau 
genèrica 5 (equipaments), amb possibilitat d’encabir-hi per tant l’ús social en la primera de les 
finques (registral 22.785) que s’han esmentat. En la segona de les finques (registral núm. 
22.787) l’ús social ja es troba previst pel planejament urbanístic. 

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

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

públic a bé de naturalesa patrimonial) del bé que s'ha esmentat, consistent en una superfície 
aproximada de 1.795,87 m2, amb accés per l’avinguda del Pla del Diable i pel carrer Rodolf 
Llorens i Jordana, situada a la zona d'equipaments del sector de sòl Pla del Diable, 
identificada mitjançant un plànol d’emplaçament a escala 1:500 incorporat a l'expedient i 
signat per arquitecte municipal el 3 de febrer de 2006, i que és el resultat d’agrupar les finques 
registrals núms. 22.785 i 22.787. 

Segon.- Aprovar l’agrupació de les finques registrals núms, 22.785 i 22.787, amb la 
descripció resultant següent: superfície de terreny situada en el sector de sòl residencial Pla del 
Diable de Vilafranca del Penedès, amb la qualificació urbanística d’equipaments, de superfície 
aproximada 1.795,87 m2. Afronta, al nord, amb zona verda (plaça d’Assumpció Domènech); al 
sud, entrant esquerra des de l’avinguda del Pla del Diable (antic carrer núm. 2), amb les 
parcel·les 23 i 27 del projecte de compensació del sector; est, amb el carrer Rodolf Llorens i 
Jordana (antic carrer núm. 4); i oest, amb l’avinguda del Pla del Diable. S’aprova també 
inicialment la cessió gratuïta del domini del bé immoble referenciat, de 1.795,87 m2 
aproximadament, a la Generalitat de Catalunya (Departament de Benestar i Família), amb la 
finalitat exclusiva que l'Administració cessionària  hi construeixi (per si mateixa o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic, de tal manera que el domini cedit serà gravable i 
transmissible a tercers) i posi en marxa al seu càrrec un equipament social (Centre Residencial 
d’Acció Educativa ). La cessió tindrà lloc en les condicions establertes en l'article 50 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Tercer.- Sotmetre l'expedient originat al tràmit d'informació pública pel termini de 
trenta dies, als efectes de presentació de possibles suggeriments i reclamacions, i donar-ne 
compte a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, els acords d’alteració de la 
qualificació jurídica i de cessió gratuïta s’entendran aprovats definitivament, sense necessitat 
d’un nou acord exprés. 
  Quart.- La cessió de domini tindrà lloc en els termes que preveuen els articles 49 i 50 
del Reglament del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, els terrenys s’han de destinar a la 
construcció, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un Centre Residencial d’Acció 
Educativa. Si aquest ús no es produeix dins del termini màxim de tres anys des de la cessió del 
terreny, o posteriorment desapareix, els béns cedits revertiran automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’Ajuntament. 

Cinquè.- Una vegada adoptats expressament o tàcitament els acords definitius, resta 
facultat l’alcalde per agrupar les finques registrals núms. 22.785 i 22.787 , i per a cedir 
gratuïtament mitjançant els documents públics o privats necessaris aquesta superfície agrupada 
a la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat expressada.  

Sisè.- L’eficàcia d’aquest acord queda condicionada a l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual del POUM en tràmit, en virtut de la qual els terrenys objecte de cessió han 
de tenir en la seva integritat una qualificació urbanística compatible amb l’ús social de Centre 
Residencial d’Acció Educativa previst. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat unànimement. 
 
El regidor Coordinador de Govern, Ramon N. Xena, explica que el Departament de Benestar i 
Família de la Generalitat va demanar a l’Ajuntament la cessió d’uns terrenys per construir-hi un 
Centre Residencial d’Acció Educativa destinat a menors de 3 a 14 anys. En aquests moments a 
Vilafranca hi ha 20 infants que no tenen garantits els mínims mitjans afectius com a menors, 
estant acollits de forma itinerant en cases de colònies, i es tracta de que mentre estiguin privats 
dels pares puguin tenir una vida el més normal possible. 
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Otger Amatller (CUP) es manifesta favorable a l’acord, indicant que arreu existeixen famílies 
desestructurades i infants amb problemes educatius i d’adopció, i manquen centres d’aquesta 
característiques, a Vilafranca també. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable a la moció i pregunta si els menors que 
assisteixen al Centre de l’Espirall es podrien beneficiar d’aquest centre. Ramon Xena li contesta 
que en el Centre Obert de l’Espirall s’atenen íntegrament els infants i les seves famílies; el 
centre projectat és destinat a infants que han perdut els pares o n’estan privats temporalment.     
 
Pere Regull (CiU) es manifesta favorable a l’acord i a les cessions de terrenys, en aquest cas a la 
Generalitat, competent en polítiques socials d’inserció d’aquest tipus. 
 
 
V. CESSIÓ TERRENYS L’ESPIGA  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
 

Mitjançant acords adoptats pel ple municipal els dies 9 de maig de 1989 i 23 de 
desembre de 1991, es va cedir a la fundació privada l’ESPIGA la propietat d’un solar (amb la 
qualificació urbanística d’equipament educatiu) de 9.300 m2 de superfície, procedent de la 
cessió gratuïta de terrenys del sector de sòl Via de Ponent. La finca cedida es troba inscrita en 
el Registre de la Propietat de Vilafranca del Penedès, tom 961, llibre 358, foli 1, finca núm. 
16.970, i la cessió es va formalitzar mitjançant una escriptura pública autoritzada pel notari 
César Martín el dia 30 de setembre de 1993 (núm. 1.429 del seu protocol). 

Sobre una bona part de la finca cedida hi ha ubicada actualment l’escola d’educació 
especial Delta-Espiga, gestionada per l’Associació Pro-Disminuïts del Penedès, entitat 
estretament relacionada amb la fundació privada propietària de l’immoble. 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a finançar 
la construcció d’un altre edifici sobre la mateixa finca, per tal de cobrir la demanda de places 
d’educació especial de l’escola Delta-Espiga, per a la qual cosa es necessita un terreny 
d’extensió superficial 450 m2 aproxmadament. En aquest sentit, el Departament d’Educació de 
la Generalitat proposa la subscripció d’un conveni de col·laboració que implica: 
a) L’Ajuntament ha de cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya (Departament 

d’Educació) el solar necessari per a la nova construcció. Lògicament, aquesta cessió 
requereix la prèvia segregació del terreny per part de la fundació privada, i la seva cessió 
gratuïta a l’Ajuntament, per tal que aquest a la seva vegada en pugui fer cessió gratuïta a 
la Generalitat de Catalunya. Les operacions de segregació i de cessió a favor de 
l’Ajuntament han estat aprovades pel Patronat de la fundació privada el dia 14 de 
desembre de 2005. 

b) L’Ajuntament ha de gestionar la redacció dels projectes i ha de licitar l’execució de les 
obres, si bé tota la inversió serà finançada pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 

c) Finalitzada la construcció del nou edifici, l’immoble serà propietat de la Generalitat de 
Catalunya, si bé se’n cedirà l’ús a l’Ajuntament de Vilafranca. 

 
Per tot això, i estimant-se positiva l’operació per a les finalitats esmentades, 
s'ACORDA: 
Primer.- Acceptar la cessió gratuïta, per part de la fundació privada l’Espiga i a favor 

d’aquest Ajuntament, d’una superfície de terreny de 450 m2 aproximadament, de forma 
rectangular, que actualment forma part de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de 
Vilafranca, tom 961, llibre 358, foli 1, finca núm. 16.970. La superfície de terreny objecte de 
cessió, la qual té la qualificació urbanística d’equipament educatiu, serà segregada de la finca 
matriu per part de la fundació privada cedent, restant atorgada la llicència urbanística de 
parcel·lació o de segregació adient. La superfície segregada i cedida dóna al front amb el 
carrer de la Múnia, pel qual té l’accés des de la via pública, i afronta per la part posterior i per 
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les laterals amb la finca matriu, d’acord amb el plànol elaborat per l’arquitecte Antoni 
Armengol incorporat a l’expedient. 

Segon.- Aprovar  inicialment la cessió gratuïta del domini del bé immoble referenciat, 
de 450 m2 aproximadament, a la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació), amb la 
finalitat exclusiva que s’hi construeixi un nou edifici destinat a escola d’educació especial per a 
persones amb discapacitat (escola Delta-Espiga). La cessió tindrà lloc en les condicions 
establertes en l'article 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Tercer.- Aprovar i subscriure el protocol d’acord per a la col·laboració entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Vilafranca, per a la realització 
d’obres a l’escola d’educació especial Delta-Espiga, comprensiu de vuit clàusules i incorporat 
a l’expedient.  

Quart.- Sotmetre l'expedient originat al tràmit d'informació pública pel termini de 
trenta dies, als efectes de presentació de possibles suggeriments i reclamacions, i donar-ne 
compte a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
Transcorregut aquest termini, si no es produeixen al·legacions, l’acord de cessió gratuïta 
s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un nou acord exprés. 
  Cinquè.- La cessió de domini tindrà lloc en els termes que preveuen els articles 49 i 50 
del Reglament del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit, els terrenys s’han de destinar a la 
construcció, d’acord amb el planejament urbanístic, d’un edifici de planta baixa destinat a 
escola d’educació especial (equipament educatiu). Si aquest ús no es produeix dins del termini 
màxim de tres anys des de la cessió del terreny, o posteriorment desapareix, els béns cedits 
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament, si bé amb el compromís en 
aquest cas de cedir-los novament a la fundació privada l’Espiga que n’ha fet la cessió. Es fa 
constar que de conformitat amb el protocol aprovat la Generalitat cedirà l’ús de l’immoble a 
l’Ajuntament, i s’acorda que l’ens local restarà facultat per a gestionar l’equipament 
mitjançant qualsevol modalitat directa o indirecta admesa legalment. 

Sisè.- La cessió a la Generalitat es condiciona al fet que, d’acord amb el protocol 
aprovat, se signi un conveni que garanteixi que la totalitat de la inversió necessària per a la 
construcció de l’edifici (honoraris de redacció dels projectes bàsic i executiu i de la direcció 
tècnica i costos d’execució de les obres i instal·lacions) sigui finançada íntegrament per la 
Generalitat de Catalunya. 

Setè.- Una vegada adoptat expressament o tàcitament l’acord definitiu, resta facultat 
l’alcalde per a acceptar la cessió a favor de l’Ajuntament de la porció segregada, per a 
subscriure (en aquest cas ja des d’ara) el protocol d’acord amb el Departament d’Educació de 
la Generalitat, per a cedir la finca adquirida a la Generalitat de Catalunya amb la finalitat 
expressada i per a signar qualsevol document públic o privat necessari per a l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Ramon N. Xena explica el dictamen, recordant que a l’Espiga hi ha els sectors d’ensenyament i 
centre ocupacional, el qual s’ha fet petit; en començar acollia 28 nens, ara són uns 60 i les aules 
han esdevingut insuficients. Es va convenir amb els Departaments de Benestar i Família i 
d’Educació de la Generalitat que a Vilafranca mancava un centre ocupacional integrat a 
l’Espiga. Amb la finalitat que la Generalitat financi la construcció d’aquest centre, és necessari 
que sigui l’Ajuntament qui cedeixi els terrenys, i no una entitat privada com és la fundació 
l’Espiga, per la qual cosa aquesta en principi cedeix els terrenys a l’Ajuntament i al mateix 
temps l’Ajuntament els deriva a la Generalitat perquè es porti a terme la construcció de l’escola 
d’educació especial projectada. De conformitat amb un conveni amb el Departament 
d’Educació, la Generalitat es farà càrrec de la inversió finançant el projecte, honoraris de 
direcció de les obres i la seva execució.  
 
Comenta el senyor Xena que amb aquest projecte, juntament amb els de Mas Albornà i Entre- 
m’hi, es donarà assistència a l’ampli ventall de necessitats de l’educació especial. 
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Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’acord, però manifesta la seva inquietud pel fet que 
sigui l’Ajuntament qui ha de licitar i adjudicar l’obra, podent-se incrementar el pressupost 
inicial. Contesta Ramon N. Xena dient que es tracta de seguir el protocol establert per la 
Generalitat en aquests casos, i que en tot cas no es signarà el conveni fins que no hi hagi un 
avantprojecte quantificat i que serà aplicat al pressupost de 2007; s’ha de confiar en què la 
Generalitat compleixi els pactes que s’estableixin.   
 
Pere Regull (CiU), anuncia el vot favorable del seu grup i manifesta estar d’acord amb la 
fórmula de cessió de l’Ajuntament al Departament d’Educació, ja que aquesta es la manera 
d’actuar, mantenint els béns en poder de l’administració, independentment de quina sigui, i 
garantint la política social adient. 
 
L’alcalde Marcel Esteve celebra l’acord a què han arribat tots els grups per tirar endavant aquest 
projecte juntament amb la Generalitat; així es podrà gaudir d’un Centre d’Educació Especial 
que comporta una millora per a les persones amb aquesta problemàtica. Reconeix també l’esforç 
continuat que han fet per arribar fins aquí des de la Fundació l’Espiga, pares, tècnics, etc.  
 
 
VI. MODIFICACIÓ ORDENANÇA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MPALS. 
 
Es dona lectura al dictamen següent: 
 

Atès que properament es posarà en funcionament la nova pista d’atletisme de la Zona 
Esportiva Municipal. 

Atès que en l’esmentada ordenança no estava contemplat el preu públic per la utilització de 
la nova pista d’atletisme. 

Atès que el Consell Rector de l’Organisme Autònom “Patronat Municipal d’Esports”  en 
sessió celebrada el dia 25 de gener de 2006 va elaborar una proposta de modificació, 
 

S ‘ A C O R D A , 
PRIMER: Proposar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora del Preu Públic 

per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals, en el sentit d’afegir diversos 
imports per la utilització de la nova pista d’atletisme segons sigui l’ús que se’n faci: 
 
* Afegir nous punts a l’article 4t., amb el següent detall: 
 
41. Accés puntual a la pista d’atletisme: 
   1 accés 15 accessos 
Infant     1,00 €    12,00 € 
Jove    1,00 €    12,00 € 
Adult    2,00 €    24,00 € 
Gent gran   1,00 €    12,00 € 

 
Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports i a la mateixa pista 

d’atletisme. 
 
Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i al préstec del material 

bàsic. 
42.Abonament a la pista d’atletisme: 

   6 mesos   1 any 
Infant    27,50 €   50,00 € 
Jove    33,00 €   60,00 € 
Adult    55,00 € 100,00 € 
Gent gran   27,50 €   50,00 € 
 

Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports. 
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Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme, al préstec del material bàsic 
i a les activitats d’assessorament i activitats amb professor organitzades a la pista d’atletisme. 
Sense limitacions d’usos durant el període indicat. 
 
43. Accés puntual a la pista d’atletisme per grups: 
 
Per cada fracció de 20 persones ............................... 24,00 € 
 

Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports i a la mateixa pista 
d’atletisme. 

Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i al préstec del material 
bàsic. 

Els grups com a màxim poden ser de 60 persones. 
Els grups de més de 20 persones necessitaran d’una reserva prèvia de la instal·lació. 
Els grups escolars del Centres Educatius de la comarca se’ls aplicarà aquestes tarifes. 

 
SEGON: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 

trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat sense 
haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, publicant-se tot 
seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text íntegre de les 
modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la seva publicació i, regiran 
mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens explica que es tracta de modificar l’Ordenança reguladora 
del preu públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals, introduint les 
tarifes per la utilització de la nova pista d’atletisme a càrrec dels usuaris que no tinguin conveni 
o no estiguin acollits a fórmules gratuïtes, de conformitat amb l’acord adoptat pel Patronat 
Municipal d’Esports. En el moment d’aprovar-se l’Ordenança no estava acabada la pista 
d’atletisme, per la qual cosa no s’hi van incloure aquestes tarifes. 
 
Es dóna lectura a la següent esmena de la CUP: 
  
La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) proposa afegir a la part dispositiva de dita moció el 
següent punt: 
 

TERCER: Aquestes modificacions no es duran a terme fins a la realització d’un circuit 
de marcatge alternatiu que permeti a qualsevol ciutadà realitzar aquesta activitat de forma 
gratuïta.  
 
Defensa l’esmena Otger Amatller (CUP), indicant que fins fa poc es podia fer esport 
gratuïtament a la pista antiga sense pertànyer a cap entitat; el nou projecte contemplava un 
circuit alternatiu que encara no està fet. Tot i acceptar que per utilitzar la nova pista s’han 
d’observar  algunes condicions, com el calçat, demana que fins que no estigui a punt la pista 
d’escalfament es permeti l’entrada gratuïta  a la nova. 

 
Josep Ramon (PP) manifesta estar d’acord amb l’aprovació de la modificació de l’Ordenança, 
afegint al dictamen que mentre no estigui fet el marcatge del circuit d’escalfament es permeti 
l’entrada gratuïta a la pista d’atletisme als usuaris, si porten l’equipatge adequat. 
 
Emília Torres (CiU), també diu estar d’acord amb l’esmena que modificaria el dictamen, en el 
sentit  que mentre no hi hagi el circuit d’escalfament, demanat des de fa temps per entitats 
esportives, es permeti l’entrada gratuïta a la pista d’atletisme. 
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El regidor d’Esports Joan Recasens explica que aproximadament un 99% dels usuaris de la pista 
(clubs d’atletisme, entitats esportives amb conveni, titulars de carnet blanc, abonats al complex 
aquàtic) ja tenen l’entrada gratuïta a la pista, però és necessari aprovar unes tarifes per a la resta 
d’usuaris, per tenir també un control d’accés; fins ara la pista antiga no requeria massa 
manteniment, però la nova requerirà un manteniment més acurat, i també un major control de la 
seva utilització. Amb voluntat d’acceptar l’esmena, indica que mentre no entri en funcionament 
el circuit de footing previst per enguany (existeix una partida en el pressupost d’aquest exercici) 
proposa que es pugui permetre l’entrada gratuïta al circuit d’escalfament de gespa artificial de la 
pista als usuaris proveïts de calçat adequat, i deixar la part interior de la pista d’atletisme, més 
tècnica, pels atletes que tinguin necessitats específiques. 
 
Otger Amatller (CUP) troba correcta la proposta transaccional del regidor d’Esports, ja que 
permet a les persones individuals que no pertanyin als grups descrits i que tinguin ganes de 
realitzar alguna activitat esportiva ho puguin fer en unes instal·lacions municipals gratuïtament. 
 
Emília Torres (CiU) diu que el 99% d’usuaris que s’ha dit que ja disposen d’entrada gratuïta no 
són tots components de clubs d’atletisme, amb necessitats especialitzades d’utilització de la 
pista, i en canvi la proposta deixa fora un percentatge minúscul de persones que no podran 
utilitzar la totalitat de la instal·lació.   
 
Joan Recasens afirma que aquest acord permetrà establir un control d’accés a la pista, i indica 
que en realitat la major part dels usuaris, atletes inclosos, utilitzen generalment la zona de gespa 
artificial, i deixen la part interior de la pista per preparacions més tècniques, ja que carrega més 
el cos. 
 
Finalment l’acord adoptat per unanimitat ho ha estat amb el text següent: 
 

Atès que properament es posarà en funcionament la nova pista d’atletisme de la Zona 
Esportiva Municipal. 

Atès que en l’esmentada ordenança no estava contemplat el preu públic per la utilització de 
la nova pista d’atletisme. 

Atès que el Consell Rector de l’Organisme Autònom “Patronat Municipal d’Esports”  en 
sessió celebrada el dia 25 de gener de 2006 va elaborar una proposta de modificació, 
 

S ‘ A C O R D A , 
PRIMER: Proposar la modificació de l’ordenança fiscal núm. 20 reguladora del Preu 

Públic per prestacions de serveis en instal·lacions esportives municipals, en el sentit d’afegir 
diversos imports per la utilització de la nova pista d’atletisme segons sigui l’ús que se’n faci: 
 
* Afegir nous punts a l’article 4t., amb el següent detall: 
 
41. Accés puntual a la pista d’atletisme: 
   1 accés 15 accessos 
Infant     1,00 €    12,00 € 
Jove    1,00 €    12,00 € 
Adult    2,00 €    24,00 € 
Gent gran   1,00 €    12,00 € 
 

Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports i a la mateixa pista 
d’atletisme. 

Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i al préstec del material 
bàsic. 
 
42.Abonament a la pista d’atletisme: 
 
   6 mesos   1 any 
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Infant    27,50 €   50,00 € 
Jove    33,00 €   60,00 € 
Adult    55,00 € 100,00 € 
Gent gran   27,50 €   50,00 € 
 

Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports. 
 
Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme, al préstec del material 

bàsic i a les activitats d’assessorament i activitats amb professor organitzades a la pista 
d’atletisme. Sense limitacions d’usos durant el període indicat. 
 
43. Accés puntual a la pista d’atletisme per grups: 
 
Per cada fracció de 20 persones .............................. 24,00 € 
 

Es poden obtenir a les oficines del Patronat Municipal d’Esports i a la mateixa pista 
d’atletisme. 

Dóna dret a l’ús de les instal·lacions de la pista d’atletisme i al préstec del material 
bàsic. 

Els grups com a màxim poden ser de 60 persones. 
Els grups de més de 20 persones necessitaran d’una reserva prèvia de la instal·lació. 
Els grups escolars del Centres Educatius de la comarca se’ls aplicarà aquestes tarifes. 

 
SEGON:  Mentre no entri en funcionament el circuit de footing projectat, es permetrà 

la utilització gratuïta del circuit d’escalfament de gespa artificial de la pista d’atletisme a 
tothom, sempre que vagi proveït del calçat adequat. 
 
 TERCER: Exposar al públic l’acord precedent al tauler d'edictes de la Corporació durant 
trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, 
així com en un diari de gran difusió en la província. En aquest període els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes. Transcorregut el període indicat 
sense haver-se formulat cap reclamació, l’acord adoptat quedarà aprovat definitivament, 
publicant-se tot seguit en el Butlletí Oficial de la Província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de les modificacions aprovades, les quals entraran en vigor l’endemà de la seva publicació 
i, regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expresses. 
 
 
VII. ACOMIADAMENT 
 
Es dóna compte al ple del decret de l’alcaldia dictat el dia 3 de febrer d’enguany, el text literal 
del qual és el següent: 
 

Atès que la senyora Alicia Jurado Sepúlveda té la consideració de personal laboral 
indefinit, amb la categoria de Conserge Especialista adscrita al Servei d’Educació de 
l’Ajuntament de Vilafranca el Penedès. 

Atès que per raons mèdiques la senyora Jurado ha faltat al seu lloc de treball un total 
de 925 dies en els cinc darrers anys. 

Atès que aquesta conducta constitueix, sens cap mena de dubte, incompliments 
contractuals consistents en la transgressió de la bona fe contractual, tal i com es preveu a 
l’article 54.2.d) del Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut dels Treballadors. 

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

És per això que,  DISPOSO: 
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Primer.- Resoldre la relació laboral amb la senyora Alicia Jurado Sepúlveda, tot 
procedint al seu acomiadament, amb efectes des del dia 5 de febrer de 2006, pels motius que 
s’assenyalen a la part expositiva. 

Segon.- Donar compte al Ple d’aquest Decret. 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest Decret a la senyora Alicia Jurado Sepúlveda, al Cap 

de Servei d’Educació, a la Intervenció General, al Servei de Recursos Humans i a la 
representació del personal. 
 
 
Es fa constar que en aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Àngels Agramunt i 
Andreu. 
 
 
VIII. MOCIÓ ESTATUT   
 
Es presenta la moció següent per part dels grups municipals d’ERC, CiU i CUP: 
 

“Més d’un centenar d’entitats de Catalunya han constituït la Plataforma pel Dret a 
Decidir per tal d’impulsar una campanya en defensa de la proposta d’estatut aprovada pel 
Parlament de Catalunya i els drets del poble català. Aquesta campanya, que comprendrà 
diverses activitats, tindrà com a acte central la celebració d’una gran manifestació unitària a 
Barcelona, el dissabte 18 de febrer vinent. 
És per això que, amb la consciència ben clara de la importància de l’actual moment històric pel 
futur de l’autogovern de Catalunya, es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès adopti els acords següents: 

1.- Adherir-se a la campanya ciutadana impulsada per la Plataforma pel Dret a Decidir. 
2.- Donar suport a la manifestació convocada per la Plataforma pel Dret a Decidir el 18 

de febrer a Barcelona, promovent l’assistència a la mateixa. 
3.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma pel Dret a Decidir, a l’Associació Catalana 

de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al president del Parlament de 
Catalunya i als diferents grups amb representació en aquesta cambra”. 
 
Defensa la moció Joan Ríos (ERC), indicant que es tracta d’una proposta d’adhesió a la 
campanya que ha promogut la Plataforma pel Dret a Decidir; Ríos recorda que aquest dissabte 
passat una immensa multitud de persones es va manifestar a Barcelona de manera clara, per 
demanar, com qualsevol país lliure, el dret a decidir denominar Catalunya com a nació. Fins el 
dia d’ahir a la Plataforma s’hi havien adherit més de 400 entitats, 31 ajuntaments i milers de 
particulars i tenint en compte el resultat de la manifestació considera molts positives aquestes 
accions. Proposa retirar el punt núm. 2 de la part dispositiva de la moció pel fet que la 
manifestació ja està celebrada. 
 
Es llegeix  la següent esmena presentada per la CUP: 
 

Substituir la part expositiva per la següent: 
 

“Atès el manifest de la Plataforma pel Dret a Decidir: SOM UNA NACIÓ I TENIM 
DRET A DECIDIR¡ 

 
Les entitats i els moviments socials sotasignants, procedents d’una àmplia pluralitat de 

sectors socials i polítics catalans, volen intervenir en la conjuntura política oberta amb la 
reforma de l’estatut i demostrar alhora la nostra preocupació pel clima hostil creat des de 
diversos cercles antidemocràtics en contra de les legítimes aspiracions polítiques i 
democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l’Assemblea de Catalunya a favor del 
restabliment de l’Estatut d’Autonomia com a mitjà per exercir el dret a l’autodeterminació, i , 
rememorant també que fa vint-i-cinc anys la nació catalana sortí al carrer davant l’ofensiva 
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contra l’expressió de la seva identitat, ara veiem necessari tornar-nos a manifestar sota el lema 
"Som una nació i tenim el dret de decidir¡" 

Els convocants estem convençuts i convençudes que cal exercir aquest dret per tal de 
garantir que les polítiques que es duen a terme estiguin d’acord amb les aspiracions i les 
necessitats del poble català i per tal d’afavorir el progrés social en drets de ciutadania i 
immigració, drets socials i laborals, llengua i cultura, medi ambient, polítiques de gènere, 
habitatge, tecnologies de la comunicació, educació, salut i seguretat, entre d’altres. Així mateix, 
afirmem que cap veritable autogovern és possible sense sobirania fiscal i tributària i sense 
inversions i infraestructures, relacions internacionals i cooperació. 

Perquè som una nació i defensem la nostra identitat, com qualsevol poble hem de tenir 
el dret a poder decidir lliurement quin és el nostre futur. 

Per tant, el que nosaltres decidim, ningú no ho ha de retallar. Per la llibertat i la 
democràcia, us cridem a tots i totes a sortir al carrer per manifestar-nos dient: “Som una nació i 
tenim el dret de decidir¡” 
 

Es proposa que el ple de l’Ajuntament de Vilafranca adopti els acords següents: 
- Suprimir el punt 2 de la part dispositiva”.  

  
Defensa l’esmena el regidor de la CUP Otger Amatller, tot dient que han presentat una esmena, 
perquè, a més de suprimir el punt 2, donat que la manifestació ja s’ha fet, en la moció es diu que 
la Plataforma pel Dret a Decidir  va impulsar la campanya per defensar la proposta d’Estatut tal 
i com es va aprovar pel Parament de Catalunya; segons el representant de la CUP això no és 
així, ja que la Plataforma es va crear perquè sense cap protagonisme polític s’hi adherissin 
entitats, organismes i ciutadans en general, només pel fet de defensar el poder decidir el propi 
futur, i segons el Sr. Amatller ERC vol mantenir un cert protagonisme en l’assumpte, tal i com 
es va poder comprovar en la manifestació a Barcelona, i també amb el redactat de la part 
expositiva de la moció, per la qual cosa considera adient canviar aquesta part expositiva pel text 
del manifest de la Plataforma pel dret a Decidir, així com suprimir, com ja s’ha dit, el punt 2n. 
de la part dispositiva. 
 
Josep Ramon (PP) es manifesta en contra tant de la moció com de l’esmena, i considera que 
Catalunya té entitat pròpia, però no és una nació com a concepte polític. 
 
Joan Ríos (ERC) accepta l’esmena, canviant la part explicativa de la moció pel text del manifest 
proposat pel representant de la CUP, i suprimint el punt núm. 2 de la part dispositiva. 
 
Pere Regull (CiU) es manifesta d’acord amb la moció esmenada en el sentit exposat, per bé que 
no detecta el rerafons que s’indica per part de la CUP, i es congratula pel fet que una immensa 
majoria des ciutadans hagin acudit a la manifestació interessant-se per aquests temes. Creu que 
aquestes accions contribuiran a les negociacions vers el nou Estatut, i considera interessant 
d’adherir-se a la campanya i a altes accions que pugui fer la Plataforma per mantenir que ens 
sentim una nació. 
 
Josep Colomé (grup Socialista -PSC-ICV-)  anuncia que no votaran  en contra, sinó que 
s’abstindran, en coherència amb les negociacions que s’estan portant a terme en relació amb la 
proposta d’Estatut; d’altra banda, Colomé creu que el govern tripartit de la Generalitat ja ve 
defensant la idea de nació, i des de sempre els socialistes han advocat per defensar la idea de 
nació, però no estan d’acord amb el plantejament perquè actualment ja s’està negociant la 
proposta d’Estatut. Manifesta que des de sempre el socialistes han reivindicat una Espanya 
plural i federal. Desitja que amb les negociacions que resten per tancar en surti un millor 
Estatut, en temes de reconeixement nacional, de finançament, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) accepta també la moció amb la incorporació de la seva esmena, 
manifestant la seva estranyesa per la postura del grup socialista (PSC-ICV), en contradicció, 
segons ell, amb altres acords adoptats en aquest plenari en assumptes similars.   
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Finalment l’acord és adoptat per 10 vots a favor (ERC, CUP i CiU), 10 abstencions (grup 
Socialista, PSC-ICV) i 1 vot en contra (PP).  El text aprovat és el següent: 
 

Les entitats i els moviments socials sotasignants, procedents d’una àmplia pluralitat de 
sectors socials i polítics catalans, volen intervenir en la conjuntura política oberta amb la 
reforma de l’estatut i demostrar alhora la nostra preocupació pel clima hostil creat des de 
diversos cercles antidemocràtics en contra de les legítimes aspiracions polítiques i 
democràtiques del nostre país. Tot recordant la lluita de l’Assemblea de Catalunya a favor del 
restabliment de l’Estatut d’Autonomia com a mitjà per exercir el dret a l’autodeterminació, i , 
rememorant també que fa vint-i-cinc anys la nació catalana sortí al carrer davant l’ofensiva 
contra l’expressió de la seva identitat, ara veiem necessari tornar-nos a manifestar sota el lema 
"Som una nació i tenim el dret de decidir¡" 

Els convocants estem convençuts i convençudes que cal exercir aquest dret per tal de 
garantir que les polítiques que es duen a terme estiguin d’acord amb les aspiracions i les 
necessitats del poble català i per tal d’afavorir el progrés social en drets de ciutadania i 
immigració, drets socials i laborals, llengua i cultura, medi ambient, polítiques de gènere, 
habitatge, tecnologies de la comunicació, educació, salut i seguretat, entre d’altres. Així 
mateix, afirmem que cap veritable autogovern és possible sense sobirania fiscal i tributària i 
sense inversions i infraestructures, relacions internacionals i cooperació. 

Perquè som una nació i defensem la nostra identitat, com qualsevol poble hem de tenir 
el dret a poder decidir lliurement quin és el nostre futur. 

 Per tant, el que nosaltres decidim, ningú no ho ha de retallar. Per la llibertat i la 
democràcia, us cridem a tots i totes a sortir al carrer per manifestar-nos dient: “Som una nació 
i tenim el dret de decidir¡” 
 

Es proposa que el ple de l’Ajuntament de Vilafranca adopti els acords següents: 
 
1.- Adherir-se a la campanya ciutadana impulsada per la Plataforma pel Dret a 

Decidir. 
 
2.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma pel Dret a Decidir, a l’Associació 

Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al president del Parlament 
de Catalunya i als diferents grups amb representació en aquesta cambra. 
 
 
IX. MOCIÓ “PAPERS DE SALAMANCA”  
 
Es presenta una moció dels grups municipals d’ERC i Socialista (PSC-ICV) amb el redactat 
següent: 
  

Atès que durant la dictadura del general Franco i en l’ocupació de Catalunya, aquest 
règim totalitari es va apoderar il·legalment, de manera fraudulenta i mitjançant el robatori de 
documents i objectes de propietat pública i privada. 

Atès que ha quedat reiteradament demostrat que, pel que fa a la documentació i objectes 
de titularitat publica, part d’aquesta ho és de la Generalitat de Catalunya així com també de 
molts dels Ajuntament de Catalunya. 

Atès que també consta la propietat de molta d’aquesta documentació d’entitats i 
persones naturals o jurídiques de caràcter privat. 

Atès que aquest plenari ja ha aprovat en anteriors ocasions demanar la devolució dels 
esmentats documents, i sempre amb la majoria dels grups municipals a excepció del grup del 
partit popular (mocions 23.7.2002 i 16.11.2004, p.e.) 

Atès que el 8 de novembre de 2005 va sortir publicada al BOE la Llei 21/2005, de 
restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb motiu de la guerra civil 
custodiats en l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental 
de la Memòria Històrica, aprovada per les Corts Generals de l’estat espanyol. 



 15

Atès que segons el que preveu l’art. 4.1 de l’esmentada Llei, s’ha constituït una 
comissió mixta Estat-Generalitat integrada per representats d’ambdues administracions, la qual 
és l’encarregada de dictaminar, entre d’altres, la titularitat de la documentació en qüestió. 

Atès que el passat 19 de gener de 2006 es va iniciar, finalment, el trasllat de la 
documentació esmentada, i en concret en un volum de 500 caixes de documents propietat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Atès que, segons preveu l’art. 2.2 de las Llei abans esmentada, l’Estat transferirà a la 
Generalitat de Catalunya els documents, fons documentals i altres efectes incautats a Catalunya 
a persones naturals o jurídiques de caràcter privat, amb residència, domicili, delegació o 
seccions a Catalunya. 

Atès que, també segons disposa l’art. 3.2 de la Llei en qüestió “a l’Arxiu General de la 
Guerra Civil Espanyola s’hi dipositarà una còpia o duplicat de tots els documents restituïts.....·” 
 

Per tot el que  s’ha esmentat, es demana que aquest plenari acordi: 
1. La devolució de tota la documentació i elements dipositats al Archivo General de la Guerra 

Civil Española de Salamanca propietat de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments de 
Catalunya, entitats privades i públiques u privats. 

2. La devolució, de tota la documentació, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca derl 
Penedès. 

3. La devolució, de tota la documentació i elements propietat de les entitats partits polítics, 
sindicats i altres tipus així com també de tots els particulars amb residència i domicili a 
Vilafranca del Penedès. 

4. Demanar al Archivo General de la Guerrra Civil española de Salamanca i a la Subdirecció 
General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, una còpia digitalitzada de tota la 
documentació localitzada, la titularitat de la qual tingui referència a la nostra Vila, per tal de 
ser dipositada a l’Arxiu Comarcal de Vilafranca a disposició de qualsevol ciutadà per a la 
seva consulta posterior. 

5. Fer arribar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministerio de Cultura i al Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. 

 
El regidor de Cultura i representant dels grups de govern, Joan Ríos, explica que quan es va 
presentar aquesta moció els papers de Salamanca estaven retinguts per ordre expressa de 
l’Audiència Nacional; ara els documents, de conformitat amb la llei, ja són a l’Arxiu General de 
la Generalitat; però es tracta de reclamar que la resta de documentació espoliada pertanyent als 
ajuntaments, entitats i particulars es lliuri també i pugui ser reclamada o consultada pels 
interessats. Per informacions procedents de la Comissió per la Dignitat, que va promoure el 
procés del retorn dels papers, i tal com preveu la llei, podem suposar que properament i de 
forma digitalitzada la documentació incautada als ajuntaments, entitats i particulars es dipositarà 
a l’Arxiu General de la Generalitat, on es podrà consultar, i possiblement s’hi pugui tenir accés 
a través d’una pàgina web. Preveient que algunes de les persones interessades ja hagin 
desaparegut, l’Ajuntament demanarà còpies digitalitzades dels documents que tinguin relació 
amb entitats i particulars de Vilafranca, per dipositar-les a l’Arxiu Històric Comarcal de forma 
que puguin ser consultades per la ciutadania. 
 
Anuncia Joan Ríos una esmena “in voce” en el sentit de suprimir les expressions de demanar 
directament a l’Archivo General de la Guerra Civil la digitalització de la documentació de 
titularitat de Vilafranca, perquè es farà a través de la Subdirecció General d’Arxius de la 
Generalitat, així com la inclusió de que es notifiqui l’acord a la Comissió per la Dignitat.. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que està totalment d’acord amb la moció i també mostra el seu 
rebuig a la nomenclatura que s’ha donat a un carrer de Salamanca en relació amb aquesta 
qüestió. 
 
Josep Ramon (PP), anuncia la seva abstenció, però manifesta estar d’acord amb la digitalització 
de la documentació que tingui relació amb Vilafranca. 
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Pere Regull (CiU) indica que CiU està plenament d’acord amb la moció, com ja han exposat en 
altres moments en aquest plenari. 
 
L’alcalde, Marcel Esteve, informa que entre la documentació que inicialment es preveia que 
arribés a Catalunya hi havia expedients que pertanyien al Jutjat de Vilafranca. És convenient 
recordar la necessitat de fer complir la llei, i per això la consellera de Cultura de la Generalitat 
assegurava que la resta de papers que encara són a Salamanca seran traslladats a Catalunya 
properament. 
           
La moció és aprovada finalment amb 20 vots a favor dels grups Socialista (PSC-ICV), de CiU,  
ERC i de la CUP i 1 abstenció (PP), amb la supressió de les referències al Archivo General de la 
Guerra Civil i amb la incorporació de que l’acord es notifiqui també a la Comissió per la 
Dignitat. El text finalment aprovat és el següent: 
 

Atès que durant la dictadura del general Franco i en l’ocupació de Catalunya, aquest 
règim totalitari es va apoderar il.legalment, de manera fraudulenta i mitjançant el robatori de 
documents i objectes de propietat pública i privada. 

Atès que ha quedat reiteradament demostrat que, pel que fa a la documentació i 
objectes de titularitat publica, part d’aquesta ho és de la Generalitat de Catalunya així com 
també de molts dels Ajuntament de Catalunya. 

Atès que també consta la propietat de molta d’aquesta documentació d’entitats i 
persones naturals o jurídiques de caràcter privat. 

Atès que aquest plenari ja ha aprovat en anteriors ocasions demanar la devolució dels 
esmentats documents, i sempre amb la majoria dels grups municipals a excepció del grup del 
partit popular (mocions 23.7.2002 i 16.11.2004, p.e.) 

Atès que el 8 de novembre de 2005 va sortir publicada al BOE la Llei 21/2005, de 
restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb motiu de la guerra civil 
custodiats en l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental 
de la Memòria Històrica, aprovada per les Corts Generals de l’estat espanyol. 

Atès que segons el que preveu l’art. 4.1 de l’esmentada Llei, s’ha constituït una 
comissió mixta Estat-Generalitat integrada per representats d’ambdues administracions, la 
qual és l’encarregada de dictaminar, entre d’altres, la titularitat de la documentació en qüestió. 

Atès que el passat 19 de gener de 2006 es va iniciar, finalment, el trasllat de la 
documentació esmentada, i en concret en un volum de 500 caixes de documents propietat de la 
Generalitat de Catalunya. 

Atès que, segons preveu l’art. 2.2 de las Llei abans esmentada, l’Estat transferirà a la 
Generalitat de Catalunya els documents, fons documentals i altres efectes incautats a 
Catalunya a persones naturals o jurídiques de caràcter privat, amb residència, domicili, 
delegació o seccions a Catalunya. 

Atès que, també segons disposa l’art. 3.2 de la Llei en qüestió “a l’Arxiu General de la 
Guerra Civil Espanyola s’hi dipositarà una còpia o duplicat de tots els documents 
restituïts.....·” 
 

Per tot el que  s’ha esmentat, es demana que aquest plenari acordi: 
 

1. La devolució de tota la documentació i elements dipositats al Archivo General de la Guerra 
Civil Española de Salamanca propietat de la Generalitat de Catalunya, ajuntaments de 
Catalunya, entitats privades i públiques u privats. 

2. La devolució, de tota la documentació, propietat de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 

3. La devolució, de tota la documentació i elements propietat de les entitats partits polítics, 
sindicats i altres tipus així com també de tots els particulars amb residència i domicili a 
Vilafranca del Penedès. 

4. Demanar a la Subdirecció General d’Arxius de la Generalitat de Catalunya, una còpia 
digitalitzada de tota la documentació localitzada, la titularitat de la qual tingui referència a 
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la nostra Vila, per tal de ser dipositada a l’Arxiu Comarcal de Vilafranca a disposició de 
qualsevol ciutadà per a la seva consulta posterior. 

5. Fer arribar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministerio de Cultura i a la Comissió per la Dignitat. 

 
 
X.  MOCIÓ AGENCIA TRIBUTÀRIA 
 
Els grups municipals Socialista (PSC-ICV), d’ ERC, de  CiU, del  PP i de la CUP presenten la 
moció següent: 
 

Atès que l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) està realitzant un estudi 
per tal de dur a terme un projecte de reorganització de les administracions de l’Agència per 
definir el paper que desenvoluparan en un futur, delimitar les funcions que cadascuna d’elles 
farà en el marc de la regionalització de competències i l’establiment d’un calendari 
d’implantació de les reformes organitzatives que s’hagin de dur a terme. 

Atès que de l’informe inicial sobre l’estudi que s’està realitzant per a l’elaboració del 
projecte de l’Agència Tributària, l’Administració de Vilafranca del Penedès serà classificada, 
com a nivell II, suposant la limitació de les seves funcions  ja que no exercirà funcions de 
control d’activitats econòmiques ni de gestió recaptatòria, mantenint-se només la gestió de 
procediments gestors sobre persones físiques no empresaris i sobre agricultors acollits al règim 
d’estimació objectiva que no desenvolupin altre activitat econòmica, amb domicili en la seva 
demarcació territorial. 

Atès que en aquesta reorganització el cens d’empresaris, professionals i retenidors 
(exceptuant dels agricultors) domiciliats a l’administració de Vilafranca quedaran adscrits a 
l’Administració de nivell I que correspon a l’Agència Tributària de la localitat de Vilanova i la 
Geltrú, suposant això que per realitzar qualsevol gestió que els afecti hauran de desplaçar-se 
de la comarca. 

Atès que d’aquesta manera no s’acompleix l’objectiu d’apropar l’Administració als 
contribuents i, per tant, és necessari que l’administració es doti de tots els serveis i 
competències tributàries per tal de fer efectiu d’objectiu d’augmentar i millorar la prestació de 
serveis als ciutadans sense que això els suposi costos addicionals i poder fer les seves gestions 
a una oficina propera al seu domicili, 
 

Per tot l’exposat, 
S’ACORDA: 

 
1- Sol·licitar a l’AEAT que en la nova reorganització de les administracions de l’agència 

tributària mantingui a l’Administració de Vilafranca del Penedès de les funcions de 
gestió i recaptació actuals, i recuperi les funcions en relació a la gestió de l’IVA i 
d’altres que anteriorment es feien, les quals actualment exerceix l’Administració de 
Sant Feliu de Llobregat. 

2- Donar trasllat d’aquest acord a l’AEAT, al Sindicat Independent de l’Agència 
tributària (SIAT) i als ajuntaments de la comarca. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Ramon Xena (ERC) defensa la moció, proposant als altres grups que també ho facin, i indicant 
que s’ha d’intentar que no se suprimeixin prestacions als ciutadans. Tot i que alguns serveis es 
presten des de sempre fora de la comarca, és important de mantenir o augmentar els que es fan 
des de Vilafranca. 
 
Josep Colomé (grup SocialistaPSC-ICV-), en la mateixa línia, reclama les màximes prestacions 
possibles de l’Agència Tributària, ja que aquest servei afecta una bona part dels ciutadans de 
Vilafranca. 
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Els portaveus del PP, CiU i CUP es mostren favorables a la moció, i se la fan seva proposant-la 
conjuntament. 
 
L’alcalde, Marcel Esteve, informa que les noticies sobre l’assumpte són quelcom 
contradictòries, que ha parlat amb el delegat especial de l’Agència Tributària a Catalunya i li ha 
assegurat que no es portaria a terme cap retallada de prestacions a Vilafranca, però considera 
adient que el ple de l’Ajuntament prengui postura en aquest sentit. 
 
Ramon Xena afegeix que la informació ha derivat del propi personal de l’Agència, però recalca 
que s’ha de fer els possibles perquè els empresaris i ciutadans de Vilafranca i comarca no 
s’hagin de desplaçar innecessàriament. 
 
 
XI.  MOCIÓ ACOLLIMENT DE MENORS 
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups municipals Socialista (PSC-ICV), 
ERC, CiU, CUP i PP: 
 

Atès que l’Associació de famílies acollidores de Vilafranca del Penedès ha fet arribar 
al Consell Comarcal les reivindicacions en relació a la situació en què es troben les famílies 
acollidores, 

Atès que el menor ha de gaudir dels drets individuals i col·lectius reconeguts per la 
Constitució, la resta de l’ordenament jurídic i els acords i tractats internacionals especialment 
la Convenció de les Nacions Unides de 1989. 

Atès que el menor té dret a créixer en el si d’una família que cobreixi les seves 
necessitats materials, el protegeixi i se’n faci responsable; en un ambient afectiu que li permeti 
i li potenciï el desenvolupament integral de la personalitat. 

Atès que a la Generalitat de Catalunya ha de prendre les mesures necessàries per la 
d’assolir la protecció efectiva dels menors desemparats,  

Atès que actualment la legislació contempla la figura de l’acolliment, per la qual 
famílies i persones es fan càrrec de forma temporal de la criança i educació d’infants en 
situació de desemparament fins que les seves famílies biològiques, amb les quals continuen 
mantenint trobades, puguin assumir aquestes tasques. L’acolliment no trenca els vincles amb la 
família biològica i no suposa un pas previ per a l'adopció. Es tracta de tenir cura d’un menor 
durant el temps en què la seva família, per diverses qüestions -econòmiques, legals, de salut, 
etc.- no se’n pot fer càrrec, i imposa a la persona que el rep les obligacions de vetllar per ell, 
fer-li companyia, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, de manera 
transitòria o permanent, segons les circumstàncies del menor. 

Atès que en funció de qui es fa càrrec de l'atenció del menor, si hi ha o no vincle de 
parentesc entre el menor i la seva família d’acollida, es distingeix l’acolliment amb família 
extensa: els acollidors formen part de l’entorn familiar més proper al menor, per tal d’afavorir 
la permanència del menor en el seu entorn familiar d’origen, aquests acolliments tenen 
preferència sobre els que es puguin fer amb altres famílies amb les quals no els uneix cap 
vincle; així com l’acolliment amb família aliena: no hi ha cap vincle de parentesc que uneixi el 
menor amb la persona o la família que l’acull.  

Atès que els acolliments en família pròpia –amb els pares- o extensa -amb avis, oncles 
o altres familiars que es fan càrrec dels menors tutelats per la DGAIA- reben ajuts assistencials 
per fer-se cura dels menors, 

Atès que els ajuts a la manutenció dels infants acollits en família extensa no són els 
mateixos que els acollits en família aliena, malgrat l’augment realitzat el setembre de 2004. 
Aquesta equiparació ha estat sol·licitada i argumentada pel síndic de greuges reiteradament 
essent acceptada finalment per l’administració, encara que tot anunciant-se repetidament 
aquesta equiparació no ha estat real. 
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Atesa la dificultat d’establir horaris de visites amb la família biològica que siguin 
compatibles amb els horaris laborals, 

Atesa la necessitat de donar una estabilitat i una seguretat especialment a l’infant 
acollit i també a la família acollidora per tal de donar format legal a una situació real i existent 
que són els acolliments que s’allarguen en el temps i que actualment cal renovar anualment, 

Per tot l’exposa,  S’ACORDA: 

1- Sol·licitar al Departament de Benestar i Família l’equiparació efectiva dels ajuts a la 
manutenció dels infants acollits en família extensa i els acollits en família aliena. 

2- Sol·licitar al Departament de Benestar i Família l’aplicació efectiva de polítiques de 
família per tal de conciliar la vida laboral amb la familiar, possibilitant així la 
flexibilització d’horaris i d’adaptació per tal d’establir els horaris de les visites amb la 
família biològica. 

3- Sol·licitar al Departament de Benestar i Família que adopti mesures de protecció per 
als acolliments permanents per tal de no haver d’efectuar anualment les renovacions 
dels acolliments, i establir automatitzacions, sense necessitat de sol·licitud expressa, de 
la percepció dels ajuts a les famílies amb infants a càrrec que fa el Departament de 
Benestar i Família, així com establir canals d’informació a les famílies que tenen dret a 
percebre’ls. 

4- Donar trasllat de l’acord a la consellera del Departament de Benestar i Família, a la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, a l’Institut Català 
d’Acolliment i de l’Adopció, a l’Associació de famílies acollidores de Vilafranca del 
Penedès i als ajuntaments de la comarca. 

 
L’anterior moció s’ha aprovat unànimement.   
 
Ramon Xena (ERC) explica la moció tot demanant als grups municipals que se la facin seva. Es 
tracta del tema de les famílies acollidores que temporalment o indefinidament acullen un infant 
que ha vist trencada la seva família biològica; poden ser de l’entorn familiar del noi (extenses) o 
que no els uneixi cap vincle familiar (aliena), i ambdós casos es contemplen de diferent forma a 
l’hora de rebre subvencions. L’associació de les famílies acollidores ens ha fet arribar la 
demanda de fer més fàcils els protocols, quant a règims de visites o a les renovacions  dels 
acolliments, i és important facilitar aquests acolliments; quantes més famílies hi hagin 
disposades a formalitzar-los menys infants hauran d’estar en centres especialitzats. 
 
Josep Colomé (grup Socialista - PSC-ICV-), demana també el recolzament dels grups i insisteix 
en què a Vilafranca hi ha famílies adoptants a les quals se’ls ha de preservar i dignificar aquesta 
situació. 
 
Otger Amatller (CUP), recolza la moció i pregunta si la proposta prové de l’equip de govern o 
de l’Associació de les famílies acollidores. Contesta Ramon Xena dient que s’havia entrevistat 
amb algunes famílies que li havien fet arribar aquestes inquietuds, que una moció similar també 
havia estat aprovada pel Consell Comarcal i que es presentava d’aquesta forma a causa de la 
premura de temps, però repetia amb el desig de que la presentessin tots els grups municipals del 
plenari, per considerar  el tema prou important. 
 
Josep Ramon (PP) i Pere Regull (CiU) es mostren plenament d’acord en recolzar la moció.  
 
L’alcalde, Marcel Esteve, informa que en el darrer ple del Consell Comarcal, en el que eren 
presents ell mateix, Ramon Xena i Josep M. Figueras es va aprovar i es va distribuir aquesta 
mateixa moció als representants de la resta d’ajuntaments perquè la sotmetessin a aprovació. 
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XII.  MOCIÓ QUART JUTJAT 
 
Es dóna lectura a la següent moció, presentada pels grups municipals Socialista (PSC-ICV) i 
d’ERC, amb la incorporació d’una esmena presentada pels mateixos ponents. 
 

Atès el creixement de la comarca en els darrers anys, tant en l’arribada de nous 
habitants com de noves empreses, 

Atès que en els tres jutjats actuals de Vilafranca, per al partit judicial de l’Alt Penedès, 
el nombre de jutges és el mateix que des de l’any 1989, esdevenint una situació de precarietat 
cada vegada més evident i, malgrat el creixement de la comarca, no s’han augmentat els 
recursos personals, suposant la gestió aproximada de 800 expedients anuals per jutjat i 
l’acumulació d’endarrerits, 

Ateses les nombroses reivindicacions d’advocats i procuradors denunciant el col·lapse 
que pateix la justícia a la comarca, així com un informe realitzat el 2003 pel Consell General 
de Poder Judicial el qual conclou, després de fer una inspecció, que “la càrrega de treball és 
excessiva” i demanava la creació d’un nou jutjat. 

Atès que el quart jutjat és una reclamació urgent compartida pels professionals que 
treballen als jutjats de Vilafranca i a l’administració municipal des de fa molts anys, tenint en 
compte que el naixement d’aquest ja es preveu que estarà saturat i es creu convenient 
plantejar-se ja l’establiment d’un cinquè, 

Atès que la comarca de l’Alt Penedès no disposa de fiscalia pròpia sinó que ve de 
Vilanova i la Geltrú, suposant això que aquest s’emporta expedients al Garraf que són de difícil 
consulta per als advocats, 

Atès que a l’actualitat es té previst la construcció d’un nou edifici judicial a Vilafranca 
el qual es preveu la seva finalització per a principis de l’any 2007, 
 

Per tot l’exposat, S’ACORDA: 
1. Sol·licitar al Departament de Justícia la posada en funcionament, de forma urgent, el quart 

jutjat a Vilafranca, per al partit judicial de l’Alt Penedès, sense que això estigui 
condicionat a la finalització de les obres del nou edifici judicial. 

2. Sol.licitar al Departament de Justícia que es doti als jutjats de Vilafranca dels recursos 
necessaris per agilitzar els tràmits pendents i tots els temes endarrerits. 

3. Sol·licitar al Departament de Justícia de disposar als jutjats de Vilafranca  de fiscalia 
pròpia i permanent, absolutament necessària tant per a la resolució de temes familiars com 
per a l’agilitat d’acords penals, i per tant, que afecten a la seguretat ciutadana de la 
comarca. 

4. Sol·licitar al Departament de Justícia que estudiï la implantació del 5è jutjat tenint en 
compte que es preveu ja la saturació del quart jutjat, i en tot cas, aquest hauria de 
funcionar simultàniament amb l’obertura d’un centre penitenciari a la comarca, i pel que 
no hi ha previst espai en el nou edifici, i per tant, es sol·licita replantejar el projecte per tal 
que pugui fer-se efectiva l’ampliació d’aquest. 

5. Donar trasllat de l’acord al Departament de Justícia i als ajuntaments de la comarca de 
l’Alt Penedès. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
  
L’alcalde Marcel Esteve informa de la incorporació en el text inicialment proposat del punt 
núm. 2, que és una demanda dels professionals dels Jutjats de Vilafranca. 
 
Ramon Xena (ERC) comenta que es va entrevistar amb professionals de l’advocacia i li van 
exposar la saturació que pateixen els Jutjats de Vilafranca; aquest és un tema que afecta la 
comarca, per la qual cosa el Consell Comarcal també  va aprovar aquesta moció en el passat 
plenari. Informa de la necessitat de la posta en funcionament del 4art jutjat abans de que 
s’acabin les obres del nou edifici, així com que sigui una realitat la fiscalia pròpia i s’avanci en 
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la implantació d’un 5è. Jutjat, tenint en compte la projectada obertura d’un centre penitenciari a 
la comarca. Fa esment que les demandes ja han estat formulades a través d’aquest plenari, tant 
per part del govern com de l’oposició. 
 
Francisco Romero (grup Socialista, PSC-ICV) informa que el Departament de Justícia ja ha 
demanat al Ministerio de Justícia la creació del Jutjat de 1ª Instància i Instrucció núm. 4, i 
explica àmpliament l’estat de les obres del nou edifici que s’està construint a l’Avda. Europa 
núm. 10, detallant les dependències que acollirà l’edifici, a més dels tres jutjats ja existents, el 
4art. de pròxima obertura, de la fiscalia, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) desprès d’unes manifestacions iròniques vers la forma de presentar la 
moció, manifesta el seu total recolçament a la proposta. 
 
Josep Ramon (PP) recolza la moció, tot afegint-se als comentaris del representant de la CUP. 
D’altra banda s’estranya que en la moció no es faci referència al Ministerio de Justicia. 
 
L’alcalde Marcel Esteve indica que d’informacions rebudes per part de la directora general del 
Departament de Justícia  es pot dir que properament (molt abans de l’acabament de les obres 
dels nous jutjats previstes per al 2007) serà una realitat el 4t jutjat. Tècnics del Departament 
estan gestionant una ubicació propera a l’edifici actual per posar en funcionament el 4t. Jutjat a 
Vilafranca.   
 
Pere Regull (CiU) recolza la moció, i recorda que des de 2003 s’han anat presentant mocions 
demanant de forma urgent el 4t jutjat; indica també que el 2003 es va adoptar un acord, proposat 
per CiU, de crear una comissió entre l’Ajuntament i col·legis professionals de l’advocacia  que 
vetllés per assolir els objectius que ara sembla que es compliran. Segons ell, si s’hagués treballat 
des d’un principi possiblement no es trobarien els jutjats actuals tan saturats, i considera que 
finalment s’ha reaccionat amb contundència després d’una roda de premsa convocada pels 
professionals de la judicatura.. 
 
L’alcalde Marcel Esteve es congratula pel fet d’estar d’acord amb el Sr. Regull, però puntualitza 
que les demandes a què es refereix ja fa uns 15 anys que es van plantejar, sense obtenir resultats 
satisfactoris, a l’anterior Govern de la Generalitat, i que fa temps s’ha anat treballant i fent 
demandes en aquest sentit, fins i tot amb la presència  del Conseller de Justícia en aquest 
Ajuntament, on van assistir els regidors que van voler. Insisteix en el fet que s’han fet moltes 
reunions durant aquests anys i que la demanda des de l’Ajuntament a l’anterior Govern de la 
Generalitat ja venia de molts anys enrere. Després d’un intercanvi d’opinions en el mateix 
sentit, Pere Regull diu que el seu partit no tenia competències a Madrid. Insisteix l’alcalde que 
en l’esperit de la moció estan d’acord i també en la voluntat d’aconseguir el que es demana per 
Vilafranca, i que finalment el nou edifici i 4t jutjat seran una realitat properament, així com les 
altres reivindicacions, de la qual cos se n’han de congratular tots.. 
  
 
XIII.  MOCIÓ LLARS D’INFANTS 
 
Es dóna lectura a la següent moció proposada pel grup municipal de CiU, la qual després d’un 
matís realitzat en el decurs del debat, té el redactat següent: 
 

Atès que, en breu, es procedirà a fer les preinscripcions per obtenir plaça a les llars 
d’infants de titularitat municipal de la vila. 

Atès que es procedeix a establir uns criteris de puntuació, com la proximitat al centre, 
ingressos econòmics, etc., per tal de prioritzar l’accés a aquestes llars, uns criteris que els 
estableix l’Ajuntament. 

Atès que cal evitar que, inicialment, es puguin quedar sense plaça els infants amb pares 
o tutors, quan aquests pares o tutors treballin tots dos (o un de sol en el cas de famílies 
monoparentals) ja que, segurament, són els que més necessiten la plaça per al seu infant. 
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Demanem al ple municipal que acordi: 
- Sol.licitar a la Generalitat de Catalunya que afegeixi al barem de puntuació per a 

l’ingrés a les llars d’infants de titularitat municipal de Vilafranca, una puntuació 
màxima al fet que ambdós pares o tutors de l’infant treballin (o un de sol en el cas de 
famílies monoparentals), amb alta a la Seguretat Social. 

- Establir els mecanismes de control necessaris per a comprovar aquesta situació (aportar 
informe de situació laboral, certificat de convivència de pares i infant, etc.). 

 
Defensa la moció Aureli Ruíz (CiU), qui manifesta que CiU entén com a molt important 
l’educació dels infants. L’Ajuntament només té competències  quant a les llars d’infants amb 
ajuts de la Generalitat, i entén que els recursos són limitats i que no es facin més llars, però 
considera que no estan garantides les places per tots els nens menors de 3 anys. Ruíz recorda 
que l’any passat inicialment no es van poder encabir tots els infants, tot i que reconeix que es va 
anar solucionant el tema. A l’hora d’adjudicar les places s’apliquen els mateixos criteris de 
prioritat que en l’escola reglada. Informa tenir coneixement que l’any passat es van quedar 
infants sense plaça pel concepte de la renda, per treballar els dos pares, i considera que 
actualment això és una necessitat, per tant la proposta és que s’inclogui un nou criteri a valorar a 
l’hora de l’adjudicació de places: que els dos pares treballin, o un en les famílies monoparentals. 
 
Otger Amatller (CUP) comenta que els criteris el marca la Generalitat, i que si bé és cert que 
tirar endavant una família suposa un cost econòmic important, també són lloables les famílies 
que decideixen que sigui un només el que treballi, mentre que l’altre tingui cura de l’infant per 
millorar la seva educació. Així doncs, entén que s’entraria en una contradicció si s’afavorissin  
les famílies en què treballen els dos pares en detriment de les que limiten la seva economia, 
mantenint-se un dels dos pares per tenir cura de l’educació d’un infant menor de 1 o 2 anys; 
aquesta seria la línia política d’educació que el seu grup i d’altres defensen. 
 
Josep Ramon (PP) , es mostra totalment d’acord amb el posicionament del representant de la 
CUP, tot mantenint opcions polítiques diferents. 
 
La regidora d’Educació Lourdes Sánchez, en nom dels grups de govern,  anuncia el seu vot en 
contra perquè els criteris i barems  d’admissió d’alumnes els determina el Decret d’admissió de 
la Generalitat. L’Ajuntament per tant no té marge en aquest sentit, i recorda que en el curs 
passat els criteris eren els mateixos que els de l’escolarització a partir de 3 anys. Considera 
discutibles els criteris que proposa el Sr. Ruíz, i se’n podrien afegir més al que exposa el Sr. 
Amatller; el fet de que només treballi un dels pares en el moment de la inscripció no 
predetermina que sigui per donar millor educació al fill, i no es tracta d’un criteri ni econòmic ni 
pedagògic. Indica també que el curs passat els infants de 2 anys van tenir tots plaça i els d’un 
any que inicialment no van obtenir-ne a la llar sol·licitada en primera opció, se’ls va oferir una 
altra possibilitat; per tant, cap infant es va quedar sense plaça, si bé en alguns casos no van 
obtenir l’opció primerament demanada. 
 
Aureli Ruíz (CiU) manifesta no entendre la posició del representant de la CUP; creu que 
s’haurien de puntuar els aspectes proposats i revisar els existents, i que evidentment els aspectes 
valorats en el moment de la inscripció poden variar al llarg del curs; manté que l’any passat 57 
famílies es van quedar inicialment sense la plaça sol·licitada i van haver de cercar una altra 
opció. Tot i les postures dels altres grups, considera que els aspectes proposats s’haurien de tenir 
en compte. 
 
Otger Amatller (CUP) considera necessari que hi hagin més places, tot i que el regidor 
Francisco Romero hagi assegurat que hi ha places suficients per al curs proper. Fa una 
dissertació sobre les diferents funcions que tenen els pares com educadors/formadors dels 
infants i els centres educatius com ensenyants/formadors , i afirma que malauradament cada 
vegada es mostren més mancances que deriven en problemes  del infants o nois. 
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Lourdes Sánchez aclareix que el curs passat del 52 infants no acceptats inicialment, es van 
poder matricular quasi la totalitat, després d’una adaptació del nombre de places previstes  per a 
cada franja d’edat. 
 
L’alcalde, tot reconeixent el dret d’expressar-se lliurement, fa una crida a tenir en compte  el 
tema central de la moció. 
 
El Sr. Aureli Ruíz (CiU), dubtant de les afirmacions de la Sra. Sánchez, manté la proposta de 
moció presentada. 
 
Finalment la moció és rebutjada amb 6 vots a favor (CiU) i 15 en contra ( grup Socialista -PSC-
ICV-, ERC, CUP i PP). 
 
 
XIV.  MOCIÓ AMPLIACIÓ DE LA CASA PETITA 
 
El grup municipal de CiU presenta la moció següent: 
 

La Casa Petita és un espai familiar de trobada i acolliment per a pares, mares, avis... que 
tenen infants de 0 a 3 anys, que funciona molt bé a Vilafranca. 

Atès que aquest espai no només ofereix un servei lúdic sinó que també és un indret 
educatiu, de relació, de suport i d’ajuda. 

Atès que aquest espai està gestionat per professionals que el que volen és interactuar 
amb els infants i els seus familiars en una tasca multidisciplinar. 

Atès que aquest servei és utilitzat per molts vilafranquins i, en moltes ocasions, la 
demanda és superior a l’oferta de places (de fet, ja s’han hagut de modificar els horaris per a 
poder donar cabuda a més persones i, tot i això, algunes vegades, hi ha usuaris que no poden 
gaudir del Servei per manca d’espai). 

Atès que la població de Vilafranca va augmentant i la natalitat ha experimentat una 
pujada significativa (immigració, fills del baby boom, etc...). 

Atès que la Casa Petita és un espai realment petit (aprox. 60m2). 
 
Demanem al ple municipal que acordi: 

- Ampliar, si és possible, l’actual espai de la Casa Petita. 
- Obrir, en el cas de no poder fer una ampliació de l’espai actual, una nova Casa    Petita 

en un altre barri per a poder oferir aquest servei a més vilafranquins. 
 
Esmena també de CiU: 

  Afegir a la part dispositiva els següents punts: 
- Buscar, com a primero opció, una nova localització per a la Casa Petita que permeti 

tenir un espai suficient per a poder portar a terme la tasaca multidisciplinar, pares-nens-
professionals, que és el principal objectiu d’aquest espai. 

- - Habilitar en l’actual espai, mentre no n’hi haigi un altre, uns suports “aparca-cotxets” 
a l’entrada de le Casa Petita (exterior) per a poder lligar els cotxets mentre es fa ús del 
servei. 

 
Emília Torres (CiU) defensa la moció tot indicant que després de presentada han cregut oportú 
d’introduir-hi una esmena que proposa sigui debatuda conjuntament. Atès que l’espai de la Casa 
Petita és molt reduït, es proposa com a primera opció buscar un nou emplaçament amb major 
capacitat. Esmenta que  aquest servei funciona molt bé i que és utilitzat per molta gent, que es 
tracta d’un servei multidisciplinar, i per tant donat per diferents professionals que necessiten 
d’un espai diferenciat; amb l’actual superfície això es fa difícil, i a vegades no es pot accedir a 
algun racó de determinades edats. La Casa Petita no funciona com una ludoteca, ha d’haver-hi 
una zona destinada als infants i una altra per interactuar pares i professionals, i a vegades això es 
fa difícil. Algunes reunions o xerrades s’han hagut de fer en un altre local; d’altra banda també 
es demana, mentre no existeixi aquest nou local, que en l’actual s’hi instal·lin “aparca-cotxets” a 
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la part exterior de l’entrada de la Casa Petita, ja que al matí s’han de deixar a fora i solts, amb el 
consegüent perill de robatori.      
 
Otger Amatller (CUP) es mostra a favor de la moció, si bé considera més interessat la 
possibilitat de descentralitzar el servei, mantenint l’actual casa petita i obrint-ne una altra en un 
altre barri. 
 
Joan Ramon (PP) dona suport a la moció. 
 
Ramon Xena (grups de govern) recorda que en el pressupost d’enguany ja hi ha una partida de 
18.000 € destinada a l’obertura d’una casa petita amb major capacitat, així com l’ampliació de 
la Llar “Sol Solet”. Des de Serveis Socials de l’Ajuntament s’està estudiant la possibilitat 
d’ampliar l’oferta utilitzant les instal·lacions de les diferents llars d’infants, en hores que 
aquestes no actuïn. També, a la vista de les limitacions d’espai actuals, és possible que es 
contempli la possibilitat de limitar la utilització a les famílies de Vilafranca. L’any 2005 han 
utilitzat la Casa Petita 650 persones, 268 infants que es corresponen a 249 famílies i 383 
familiars dels infants. Informa que no es plantegen recolzar la moció. Quant al tema de 
l’”aparca-cotxets”, indica que es plantejarà, tot i que el local forma part d’una comunitat de 
propietaris que hauria de donar el seu consentiment. En relació amb la nova casa petita, com ja 
ha dit, existeix consignació pressupostària, però no considera adient la descentralització 
proposada pel Sr. Amatller per qüestions de costos del personal. Ramon Xena reitera la 
possibilitat (no per aquest any) d’utilitzar les Llars d’Infants en horari diferent de les llars. 
 
Emília Torres (CiU) anuncia que manté la moció, per tal de pressionar sobre el tema. Contesta 
el Sr. Xena reconeixent com a vàlida la pressió, però considera que s’ha de vetllar pel bon 
funcionament de tots els serveis que ofereix l’Ajuntament, no només d’aquells que alguns fan 
servir. 
 
La moció és finalment rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, CUP i PP) i 13 en contra (grup 
socialista -PSC-ICV- i d’ERC).   
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) pregunta si ja s’ha demanat el canvi de denominació del domini . 
CAT. 
 
El regidor Francisco Romero li informa que ja el primer dia que es podia fer la sol·licitud 
l’Ajuntament de Vilafranca va demanar el registre dels dominis .CAT a través de l’EACAT. Els 
dominis demanats són: vilafranca.cat, vilafrancadelpenedes.cat, penedes.cat, altpenedes.cat, 
vilafrancavirtual.cat i radiotelevisióvilafranca.cat.   
 
Ara cal esperar la confirmació quan finalitzi la tramitació. 
 
b) Otger Amatller (CUP) diu no haver obtingut resposta a una pregunta feta en el ple passat  en 
relació amb uns possibles abocament  a la Riera de Llitrà. Contesta el regidor Joan Pareta, 
informant que no s’havia contestat encara perquè s’ha comprovat que no es tracta d’un 
problema d’abocaments del complex aquàtic, sinó d’un problema generat una mica més avall, 
on conflueixen els col·lectors de Vilafranca i els que provenen de la zona de Pacs/Sant 
Martí/Pontons. Per resoldre-ho s’ha de fer un projecte que s’ha de tramitar davant l’ACA, i que 
és bastant complex  perquè prèviament els tècnics han hagut d’estudiar-ho a fons. Tant bon punt 
estigui enllestit el projecte se li informarà àmpliament. Otger Amatller reitera que aquesta 
denuncia ja s’ha fet en altres ocasions i ratifica que en aquest lloc s’hi produeixen abocaments 
residuals; aporta còpia d’una denúncia presentada per un veí de la zona davant el Servei de 
Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. 
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c) Fernando García (CiU) tramet una salutació i desitja una ràpida recuperació al secretari 
Francesc Giralt. Tot seguit, formula un prec que lliura en aquest moment per escrit al regidor 
Francisco Álvarez demanant informació de les denuncies efectuades per comportaments íncívics 
ja que ha dit en alguna ocasió que des de la seva regidoria s’estan prenent accions en relació als 
actes incívics d’alguns ciutadans. 
 
d) Fernando García (CiU) dirigeix un prec a la Sra.Anna Girona, entregat també per escrit, dient 
que des del 20 de desembre li va demanar informació referent al servei de Via Pública i encara 
no li havien donada. 
 
e)  Fernando García (CiU), es dirigeix a la regidora Àngela Agramunt i desprès de congratular-
se que el seu estat de salut hagi millorat li demana que en compliment d’un acord adoptat en el 
darrer Ple, posi a disposició dels grups municipals el Butlletí de Participació Ciutadana, abans 
del seu buidatge. 
 
L’alcalde Marcel Esteve li comenta que no és la regidoria del Sr. Àlvarez qui porta el tema de 
les sancions, sinó el Sr. Lecegui. El Sr. García contesta que havia fet un prec i que esperava que 
li contestessin per escrit, i en tot cas es dirigia al Sr. Àlvarez perquè li havia sentit dir que era 
necessari fer pedagogia ciutadana i de formació als ciutadans i procedir a no tolerar les actituds 
incíviques, com per exemple el manteniment d’animals. Prèviament el sr. Àlvarez ja havia 
comentat que properament es reuniria amb la policia comunitària per fer balanç de la campanya 
de civisme.     
 
L’alcalde, li contesta que el Sr. Lecegui ja li farà arribar la resposta, perquè és la Policia Local 
la competent en els temes de denuncia els actes incívics i la regidoria del sr. Àlvarez es la 
competent de portar a terme les campanyes de civisme. 
 
Anna Girona, indica al Sr. Fernando Garcia que s’estranya que no tingui la resposta, perquè està 
feta i registrada de sortida,  la localitzarà i li farà arribar.  
  
Àngela Agramunt dona les gràcies al Sr. Garcia per interessar-se per la seva salut i li informa 
que encara estan recollint els quaderns presentats en el diferents serveis municipals i que entre 
aquesta i la setmana vinent farà arribar a cada grup municipal un escrit amb indicació del 
període en què tindran a la seva disposició els quaderns abans de procedir al seu buidatge. 
  
I sense cap altre assumpte que tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària 
accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
La secretaria accidental,                                                  Vist i plau 
            L'alcalde, 
 
 
 
 
Isabel Gonzalo i Dallerès                                         Marcel Esteve i Robert 
 
 
 

 


