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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 05/2004
Caràcter: ordinari
Data: 20 d’abril de 2004
Horari: de 20,05 h. del 20-4-04 a 00,30 h. del 21-4-04
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- Àngela Agramunt i Andreu
- Francisco Álvarez i Vázquez
- Otger Amatller i Gutiérrez
- Àssen Cámara i Pérez
- Josep Colomé i Ferrer
- Josep Maria Figueras i Pagès
- 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

Per tant, assisteixen a la sessió tots els membres de la corporació.

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 16
de març de 2004. El text de l’acta esdevé aprovat per assentiment.
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I. MEMÒRIA SINDICATURA DE GREUGES DE 2003

La Síndica de Greuges, Glòria Valeri, presenta al ple la memòria de la Sindicatura de
Greuges de Vilafranca corresponent a 2003, el text de la qual ja s’ha tramès prèviament
a tots els regidors i regidores.

Glòria Valeri, tenint en compte que diferents membres del consistori ostenten aquesta
condició des de mitjans de 2003, explica què és i com funciona la Sindicatura: defensa
dels drets de la ciutadania respecte de l’Administració muncipal, escoltant la gent en tot
cas, orientant-la quan la qüestió és de la competència d’una altra Administració i
assessorant-la quan encara ha de tenir lloc la via administrativa de reclamació. La
Sindicatura resol a favor de l’Ajuntament (explicant-ho a la persona interessada) o a
favor del ciutadà, fent en aquest cas una recomanació no vinculant a la corporació.
També és important i útil la tasca de mediació que es porta a terme.

L’any 2003 no es va emprendre cap actuació d’ofici. En aquest sentit, es va estar a punt
d’actuar, en rebre’s diferents queixes verbals o comentaris, en relació amb l’estat de
brutícia de les vies públiques, si bé finalment no es va fer perquè es van activar mesures
de l’Ajuntament que van millorar la situació.

Destaca Glòria Valeri que en alguns casos  en què s’ha donat la raó al ciutadà i s’ha
demanat una rectificació municipal, l’Ajuntament ha trigat massa temps en respondre.
Hi ha alguns assumptes encallats, i això no ajudar a prestigiar la institució. Els serveis
afectats al·leguen tenir molta feina, la qual cosa fa pensar que no hi ha prou personal o
que aquest no és del tot eficient.

S’ha reformat el Reglament per adaptar-lo a la Llei, de manera que actualment el
mandat de la Sindicatura és de cinc anys, la qual cosa independitza i allunya més la
institució de les circumstàncies polítiques (mandats municipals). L’any passat ella va
ser reelegida per cinc anys, si bé lamenta no haver-se’n assabentat fins al mateix dia del
ple. L’incident, però, va ser després corregit per l’alcalde.

Glòria Valeri destaca la col·laboració que té de regidors i tècnics, agraeix la tasca de
Josep M. Albertí (secretari de la Sindicatura) i assenyala que la qüestió de la ubicació
física ha millorat, per bé que encara s’hi hauria de fer alguna correcció.

La Síndica ha tingut contactes amb els grups municipals i ha participat en diferents
trobades. També planteja el problema de municipis petits que no disposen de
Sindicatura, per la qual cosa podria pensar-se en la viabilitat d’una Sindicatura d’abast
comarcal.

El seu objectiu és continuar fent la seva feina de defensa dels drets dels ciutadans de la
millor manera possible. Glòria Valeri aporta dades dels casos en què ha hagut
d’intervenir, i afirma que en els supòsits en què l’Ajuntament no ha atès les seves
recomanacions de vegades costa d’entendre la postura municipal.

Encetant el torn d’intervencions dels grups municipals, Otger Amatller (CUP) felicita
Glòria Valeri per la seva tasca positiva. La Sindicatura és una institució important per a
la defensa de les llibertats, i demana a l’equip de govern que atengui les seves peticions
i que ho faci ràpidament.
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Josep Ramon (PP) també felicita la Síndica, demana que les seves peticions es contestin
amb celeritat i que Ràdio Vilafranca tingui un espai de divulgació de la tasca de la
institució.

Ramon Xena (ERC) valora molt positivament la tasca de la Síndica, reclama que
continuï en la mateixa línia i es compromet a intentar evitar retards injustificats en les
contestacions del govern municipal.

Pere Regull (CiU) s’afegeix també a les felicitacions fetes. La figura és positiva i ha
millorat, malgrat que encara cal donar un major protagonisme a la Sindicatura. És un
deure de tots els regidors atendre correctament la Síndica, i espera que ara amb tants
càrrcs de govern no es produeixin retards. Cal que tot funcioni correctament i que el
ciutadà se senti atès i emparat.

Josep Colomé (grup Socialista) felicita també la Síndica per la tasca feta i per la
memòria elaborada. Agraeix que la memòria reconegui l’esforç fet pel govern
municipal per millorar les condicions de treball de la institució, encara que és cert que
cal ser sempre més ambiciosos. Celebra l’esforç fet des de la Sindicatura per tal de
promoure la mateixa institució.

Finalment, l’alcalde Marcel Esteve també s’afegeix a les felicitacions expressades i
agraeix la bona feina feta, la qual cosa ben probablement agraeixen també els ciutadans
i les ciutadanes. La figura ha de continuar creixent, escoltant, resolent i assessorant, des
d’una posició d’independència.

II. DONAR COMPTE DECRET. JOAN RECASENS

En aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte d’un decret de l’alcaldia de 17 de març
de 2004, amb el redactat següent:

Atès que en la sessió del ple municipal de data 16 de març de 2004 va prendre
possessió, com a nou regidor d’aquest Ajuntament, Joan Recasens i Rosell.

Atès que l’article 56 de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya preveu
la potestat de fer delegacions de l’alcaldia en favor de regidors i regidores.

D’acord amb allò que estableixen els decrets de l’alcaldia de 17 de febrer, 18
de febrer i 9 de març de 2004,

DISPOSO:
1. Es nomena Joan Recasens i Rosell regidor Delegat d’Esports i regidor

Responsable del Pla d’Infància d’aquest Ajuntament, en substitució d’Àngela Agramunt
i Andreu.

2. Es nomena Joan Recasens i Rosell, en substitució d’Àngela Agramunt i
Andreu, representant de l’Ajuntament de Vilafranca en el Consell Esportiu de l’Alt
Penedès.

3. Es reconeix a Joan Recasens i Rosell el règim de dedicació exclusiva a
l’Ajuntament, amb alta a la Seguretat Social i una retribució mensual de 2.430 € (14
pagues a l’any).

4. Aquest Decret té efectes des del dia d’avui.
5. Notificar-ho a les persones interessades.
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III. DONAR COMPTE DE DECRET. CÀRRECS DE CONFIANÇA

Es dóna compte al ple d’un decret de l’alcaldia de 17 de març de 2004, amb el redactat
següent:

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 16 de març de 2004, va
adoptar determinats acords sobre creació de places de personal eventual de la
corporació.

Atès que d'acord amb l'article 304.2 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el nomenament i la separació dels funcionaris eventuals o de confiança és
lliure i correspon a l'alcalde.

DISPOSO:
1. Ratificar el nomenament, com a secretària de l’alcaldia, de la senyora Àngels

Gómez i Comino, amb una dedicació a jornada completa i una retribució íntegra anual
de 29.847,83 € (2.131,99 € mensuals per catorze pagues). Farà funcions establertes per
l’alcalde, com agenda, concertació d’entrevistes, confecció i custòdia de documents,
gestions, etc.

Mentre Àngels Gómez realitzi les funcions que mitjançant aquest decret li són
ratificades, es mantindrà en suspens la seva relació laboral ordinària amb l'ajuntament
com a Responsable del Pla d’Infància (excedència forçosa per designació per a càrrec
públic de l’article 46.1 ET, amb reserva de lloc de treball i còmput d’antiguitat).

2. Nomenar Cap del Gabinet d’Alcaldia de l'Ajuntament la senyora Maria Batet
i Rovirosa. La seva dedicació serà a jornada completa i la retribució es xifra en la
quantitat íntegra anual de 36.648,54 € ( 2.617,75 € mensuals per catorze pagues).
Maria Batet portarà a terme funcions de planificació, direcció i coordinació del
Gabinet d’Alcaldia.

Mentre Maria Batet realitzi les funcions que mitjançant aquest decret li són
confiades, es mantindrà en suspens la seva relació laboral amb l'Ajuntament
(excedència forçosa per designació per a càrrec públic de l’article 46.1 ET, amb
reserva de lloc de treball i còmput d’antiguitat). Es fa constar que Maria Batet té
concertada amb l’Ajuntament, des de l’1 de gener de 1996, una relació laboral per a
obra o servei determinat (Tècnica de promoció econòmica), i que fins ara ocupava
interinament el lloc de treball de Cap del Servei de Promoció Econòmica, per
excedència forçosa del seu titular.

3. Les persones nomenades ostentatan la condició de personal eventual o de
confiança, les seves funcions s'adequaran a allò que disposa l'acord del ple municipal
de 16-03-04 i els nomenaments tindran efectes a partir del dia d’avui.

4. Es publicarà aquest decret en el Butlletí Oficial de la província i en el
DOGC, se’n donarà compte al ple i es notificarà a les persones interessades.

Sobre aquest punt, Otger Amatller (CUP) mostra el seu descontentament amb el segon
dels càrrecs (Cap de Gabinet), tal com ja va dir en el ple anterior. Si cal cobrir una
plaça, s’hauria de fer per concurs públic. Pregunta si l’equip de govern ja està tancat, o
bé si encara està pendent algun fitxatge.

Pere Regull (CiU) reitera, com en el ple anterior, que ens hem de fixar en la situació de
Vilafranca. De tota manera, l’equip de govern va emprar l’exemple de Vic, i s’ha de dir
que a Vic hi ha Cap de Gabinet (que cobra menys que a Vilafranca), però no secretària
de l’alcalde. A més, a Vic hi ha només un regidor amb dedicació exclusiva, i el cost
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total de l’equip de govern és inferior. Si ens basem en les recomanacions de la
Federació de Municipis, estem ja sobre el 80% d’aquestes recomanacions, i reitera que
la realitat és que l’equip de govern costa un 80% més als vilafranquins que fa un any.

Francisco Romero (equip de govern) afirma que a Vilafranca hi ha un sol càrrec de
confiança, i encara parcialment perquè fa també tasques de promoció econòmica. Quant
a l’exemple de Vic, ell va dir (i ho reitera) que els sous eren superiors si es tenia en
compte el nivell de dedicació reconegut.

L’alcalde Marcel Esteve tanca el debat dient que les postures dels diferents grups sobre
aquesta qüestió ja s’han expressat suficientment, tant en el ple com en la premsa.

IV. JUNTA D’ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES. COMPTES 2003

El ple es constitueix en junta general ordinària d’accionistes de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, S.A., a la qual se sotmet el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials,
s'acorda l'aprovació de:
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2003, el

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, l’Informe de Gestió i d’Auditoria.
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat

de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre
de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis nets de 147.655,58 €, quantitat
destinada a reserves voluntàries.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta a
la CUP.

El president del consell d’administració Joan Pareta destaca que el consell ja va
formular o aprovar els comptes, els quals es troben auditats. El romanent positiu es
destina a reserves, la qual cosa permet afrontar inversions en la xarxa sense apel·lar al
crèdit.

Otger Amatller (CUP) justifica la seva abstenció (com ho farà respecte dels altres
dictamens d’aprovació de comptes anuals) dient que el seu grup només va participar en
el consell d’administració de la societat en el darrer tram de l’any 2003. Lamenta que
amb els beneficis obtinguts no es destini res a campanyes de prevenció i de reducció del
consum, i espera que aquesta situació es corregeixi.

Josep Ramon (PP) es felicita pels resultats, i posa en relleu l’èxit de la implantació
progressiva del sistema de comptadors.

V. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D’HABITATGE. COMPTES 2003

El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la Societat Municipal d’Habitatge de
Vilafranca del Penedès, S.L., a la qual se sotmet el dictamen següent:
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De conformitat amb allò que disposa l'article 8 dels estatuts socials, s'acorda
l'aprovació de:
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2003; el

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, l’Informe de Gestió i  l’Auditoria.
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la

totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 58.111,24 €, passant a
resultats negatius pendent de compensar.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (CUP).

Otger Amatller (CUP) també justifica la seva abstenció pel fet de no participar la CUP
fins fa poc en el consell d’administració. Les pèrdues són positives, perquè beneficien
joves i gent gran que necessita accedir a un habitatge.

Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable. Les pèrdues són conjunturals perquè
l’any 2003 no es va poder vendre encara cap immoble, però aquesta circumstància
canviarà probablement dins de l’any 2004.

VI. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR, S.L. COMPTES 2003

El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la Societat Vilafranquina
d’Aparcaments, S.L., a la qual se sotmet el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts
socials, s'acorda l'aprovació de:
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2003; el

Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria i Informe de Gestió.

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la
totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i
nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 18.664,51 €, passant a
resultats negatius pendents de compensar.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponents
aquestes als grups de la CUP i del PP.

Otger Amatller (CUP) reitera la seva abstenció pels mateixos motius expressats en els
punts anteriors. Celebra que s’hagi decidit prestar el servei de la grua directament des
de l’Ajuntament i no mitjançant un contractista privat, i demana que aquesta orientació
també s’adopti respecte d’altres serveis públics municipals.

Josep Ramon (PP) fa palesa la seva abstenció, remarcant que la gestió de la grua ha
estat deficient. S’ha fet una mitjana insuficient de dos serveis diaris, i caldria  saber
exactament què es recapta per la taxa de recollida de vehicles per tal d’avaluar la
despesa necessària i adient respecte del servei.
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VII. JUNTA DE SOCIS SERCOM, S.L. COMPTES 2003

El ple es constitueix en junta de socis ordinària de la societat Serveis Municipals de
Comunicació, S.L., a la qual se sotmet el dictamen següent:

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts
socials, s'acorda l'aprovació de:
• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2003, el

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l’Informe d’Auditoria.
Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la

totalitat de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de
negoci i nombre de treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada.

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 79.621,68 €, passant a
resultats negatius pendents de compensar.

Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció (CUP).

Aureli Ruíz (CiU), en relació amb els comptes de les quatre societats municipals,
destaca que s’aproven comptes auditats, però també la gestió. Malgrat el vot favorable
de CiU, es constata que tres societats tenen pèrdues, per la qual cosa cal anar amb
compte. Les pèrdues de la Societat d’Habitatge són probablement circumstancials, i la
societat disposa de fons propis. En canvi, SERCOM, S.L. està en una situació de fallida
tècnica, amb fons propis negatius, la qual cosa no és admissible. SERCOM depèn de les
aportacions de l’Ajuntament i fa un servei públic, i no sembla que amb l’aportació
municipal prevista pugui tancar l’exercici de 2004 sense noves pèrdues; per tant, cal
afinar més la qüestió pressupostària, i demanar als administradors de la societat un grau
elevat d’exigència quant als comptes.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que comparteix substancialment les reflexions
realitzades per Aureli Ruíz.

VIII. ORDENANÇA REGULADORA DEL TAXI

El text del dictamen és el següent:

Atès que l’actual Ordenança municipal dels serveis de transport en automòbils
lleugers, aprovada definitivament pel ple municipal del 9 de juny de 1981, ha de ser
objecte d’una profunda modificació, amb la finalitat d’adaptar-la a les noves
necessitats i a la legislació vigent, especialment a la Llei del Parlament de Catalunya
19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Atès que l’esmentada Llei preveu que els ajuntaments han de portar a terme
aquesta adaptació de les seves ordenances.

Vist el projecte d’Ordenança elaborat, i l’informe emès pel Servei Jurídic,
S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del servei de taxi de

Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient, que consta de
trenta-un articles, quatre disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una
disposició final.
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2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual
podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria
en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze dies des de la publicació del seu
text complet en el Butlletí Oficial de la província.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

El ponent Joan Pareta destaca alguns dels aspectes més rellevants de l’Ordenança,
derivats en bona part de la nova Llei catalana del taxi: manteniment inicial del nombre
de llicències amb possible modificació, adjudicació de les llicències per concurs,
possibilitat d’atorgar llicències a persones físiques i jurídiques, certificats d’aptitud,
lliure transmissibilitat de les llicències, drets dels usuaris, implantació obligatòria l’any
2005 dels taxímetres, règim sancionador, etc.

El text s’ha enviat ja als taxistes locals, i caldrà estudiar les esmenes i les al·legacions
que es puguin presentar durant el període d’informació pública.

Els regidors Otger Amatller (CUP), Josep Ramon (PP), Ramon Xena (ERC) i Aureli
Ruíz (CiU) es mostren favorables al dictamen, si bé es reserven el dret a fer una
relectura de l’Ordenança i a presentar al·legacions. També afirmen que caldrà estudiar
amb atenció especial les al·legacions que es presentin.

A preguntes de Josep Ramon, Joan Pareta explica que s’estan tenint contactes amb els
taxistes per tal de pactar uns mínims de qualitat pel que fa al servei de taxi durant els
caps de setmana i durant les nits. L’Ajuntament ha redactat un document inicial, i caldrà
negociar-lo amb les persones més directament afectades.

IX. ORDENANÇA ENERGIA SOLAR

El text del dictamen finalment sotmès al ple és el següent:

Atès que, d’acord amb el mandat del ple municipal ordinari de setembre de
2003, s’ha elaborat un projecte d’Ordenança municipal sobre la incorporació de
sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de
Vilafranca del Penedès.

Atès que l’Ajuntament té legalment atribuïdes competències en matèria de
protecció del medi ambient, i la mateixa Llei d’ordenació de l’edificació obliga a
adoptar mesures d’estalvi energètic com a requisit que han de complir els edificis.
           Atès que es considera necessari aprovar una normativa que reguli amb caràcter
obligatori en determinats supòsits la captació d’una energia renovable com la solar per
a la producció d’aigua calenta sanitària, amb la finalitat d’anar-se apropant
progressivament als objectius establerts per la Unió Europea sobre el percentatge
d’energia que ha de procedir de fonts alternatives a les tradicionals.

Per això, s’ACORDA:
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1. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes
de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Vilafranca del
Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient.

2. Sotmetre l’expedient i el text de l’Ordenança al tràmit d’informació pública
pel termini de trenta dies mitjançant edictes que es publicaran al BOP, al DOGC, a
mitjans de comunicació escrita i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual
podran presentar-se al.legacions o reclamacions. Si no n’hi haguessin, l’Ordenança
s’entendria aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria
en vigor una vegada transcorregut el termini d’un mes  des de la publicació del seu text
complet en el Butlletí Oficial de la província.

 3. Endagar una campanya d’educació ambiental i publicitària per difondre la
tecnologia solar tèrmica i el contingut de l’ordenança entre la ciutadania de Vilafranca
en un termini prudencial.

Aquest dictamen, la redacció de l’apartat 3 del qual obeeix a una proposta de CiU
acceptada amb algun matís (termini prudencial per fer la companya, en comptes de curt
com inicialment ha plantejat CiU) per la ponència, ha estat aprovat per unanimitat.

S’ha de dir que CiU ha presentat, a banda de la proposta de redactat de l’apartat
dispositiu tercer del dictamen ja comentada (campanya d’educació), certes esmenes al
text de l’Ordenança: que els pressupostos municipals hagin de preveure necessàriament
(i no només com a possibilitat) línies de subvencions o ajuts per incentivar instal·lacions
quan no siguin obligatòries (proposta no acceptada per l’equip de govern i retirada per
CiU per facilitar el consens), i aspectes concrets de l’articulat (com el recordatori de que
els objectius de la Unió Europea sobre fonts alteratives d’energia s’estableixen per a
2010) o coreccions d’errades.

Josep M. Figueras (CiU) ha defensat les seves propostes, destacant la necessitat de
corregir algunes errades i contradiccions i la necessitat de que el pressupost prevegi
ajuts per a les persones que desitgin fer la instal·lació sense estar-hi obligades. També
cal fer una campanya de difusió i de promoció de l’Ordenança i de la tecnologia a la
qual es refereix.

Patro Recober (ponent i grup Socialista) felicita CiU pel treball d’estudi fet respecte de
l’Ordenança. Després del debat, tots els grups es posen d’acord sobre el redactat final
del dictamen i de l’Ordenança. Quant als ajuts econòmics per instal·lacions no
preceptives, Patro Recober remarca que l’Ordenança ja en fa referència i que és
favorable a establir-les, si bé entén que una Ordenança no pot condicionar futures
ordenances o pressupostos municipals. D’altra banda, Recober entén que s’han de fer
campanyes, però no posant-les totes al mateix sac perquè cal ajustar-se a la realitat.

Quant al dictamen globalment considerat, Patro Recober afirma que no ha existit un
retard injustificat en la presentació al ple del text des de la moció de setembre de 2003
que ho reclamava. El text inicial es va redactar ràpidament, però es volia que hi
intervingués el Consell de Medi Ambient, òrgan la constitució del qual es va retardar.
S’ha de tenir present que Vilafranca serà el municipi núm. 21 de Catalunya en tenir una
Ordenança semblant, la qual cosa és positiva.

Josep M. Figueras (CiU) destaca que la redacció parteix d’una iniciativa de CiU, per la
qual cosa el seu grup està satisfet. Malgrat la redacció final acceptada, CiU vol que el
pressupost prevegi efectivament subvencions per a qui sense estar-hi obligat decideixi
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instal·lar un sistema de captació d’energia solar per a usos tèrmics. El retard en la
redacció ha existit, però ara és moment de mirar cap endavant. Es mostra satisfet pel fet
que l’Ajuntament de Vilafranca sigui un dels fundadors del Centre de Suport a les
Ordenances Solars.

X. MOCIÓ AMPLIACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL

Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup de CiU:

Atès que darrerament estem assistint a reiterats casos de vandalisme que
sobretot es produeixen durant les nits del cap de setmana,

Atès que aquests actes acaben havent trencat reixes i rètols de comerços,
mobiliari públic destrossat, contenidors tombats o cremats, enllumenat del carrer i
senyalització pública malmesos, pintades en aparadors de comerços, parets i portes
d’habitatges, agressions contra vehicles, etc.,

Atès que durant la nit, hi ha diferents grups de persones que provoquen soroll i
molèsties als veïns que tenen dret a dormir tranquils,

Atès que és evident la gran quantitat de vehicles mal aparcats en els carrers
adjacents a determinats locals, fins i tot en zones de vianants, i que això provoca
problemes als veïns, fins al punt que els impedeix accedir als aparcaments privats amb
els seus vehicles,

Atès que no podem permetre que els afectats puguin pensar que l’Ajuntament no
els assisteix davant aquests casos de vandalisme i que entenem que hem d’evitar que es
creï un clima d’alarma social, segons el qual s’imposi la tesi que els incívics i els
vandàlics queden impunes pels actes que cometen,

Atès que la presència de la policia al centre, com a la resta de barris, és
insuficient durant els caps de setmana a la nit, i l’edifici de l’Ajuntament roman tancat,
fets que vénen a confirmar la necessitat ja reclamada d’ampliar la plantilla en deu
efectius, com a mínim, enlloc de quatre.

Atès que, malgrat no haver-ho previst en el pressupost municipal, veiem que es
troben maneres d’incrementar partides quan el Govern així ho decideix, creiem que
l’Ajuntament, ara més que mai, ha de trobar la manera de contractar més policia local
que ajudi a donar sensació de confiança a la població,

Atès que les dèbils peticions per part de l’Equip de Govern a fi que s’acceleri
l’arribada dels Mossos d’Esquadra a la Vila en tasques de seguretat o que s’ampliï la
dotació de la Guardia Civil no han donat un resultat positiu,

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal
ACORDI:
1. Que les nits del divendres i dissabte hi hagi més presència policial al centre,

com a mesura dissuassòria per als vandàlics.
2. Que l’edifici de l'Ajuntament sigui un punt amb presència policial

permanent durant tota la setmana, on les persones es puguin adreçar en cas de
problemes.

3. Que l’Ajuntament destini els fons necessaris per augmentar la plantilla de la
policia local i així guanyar la confiança dels vilafranquins en què hi ha algú
que vetlla per ells.

4. Que s'augmenti el control i la sanció sobre l'aparcament indiscriminat, durant
les nits del cap de setmana.
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5. Que es facin servir els mitjans públics de ràdio i televisió amb l’objectiu de fer
una campanya de conscienciació a la ciutadania sobre els problemes que
generen les actituds vandàliques.

6. Que l’Equip de Govern faci tota la pressió necessària davant la Generalitat i
l’Administració central a fi de solucionar el problema d’una o altra forma.

Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (CiU i PP) i 14 en contra (grups
Socialista, d’ERC i de la CUP).

S’han presentat esmenes a la moció per part de la CUP: demanen suprimir el punt 6 i,
quant al punt 1, afegir quan es diu que hi hagi més presència policial que sigui
“presència policial municipal”, i que aquesta presència policial no repercuteixi
negativament en el col·lectiu de persones que gaudeixen cívicament de l’oci nocturn de
Vilafranca.

Defensa aquestes esmenes Otger Amatller (CUP), tot dient que la presència al carrer ha
de ser de la Policia Local, i no de la Guàrdia Civil. No és adient que hi hagi més
presència de la Guàrdia Civil, i la vigilància no pot anar en detriment del dret a l’oci de
la gent que es comporta cívicament.

Josep Ramon (PP) rebutja les esmenes, dient que si hi pot haver més presència de la
Guàrdia Civil, o en el futur dels Mossos d’Esquadra, millor. Llevat de casos
excepcionals, la Guàrdia Civil ha actuat sempre en garantia dels drets dels ciutadans.

Pere Regull (CiU) admet que la presència sigui de la Policia Local, i que no s’ha de
perjudicar la gent amb comportaments cívics. Tanmateix, no s’ha d’eliminar el punt 6,
perquè mentre no hi hagi Mossos d’Esquadra cal procurar tenir disponibles tots els
mitjans policials possibles.

Xavier Lecegui (grup Socialista) s’oposa a les esmenes, perquè cal col·laborar ara amb
la Guàrdia Civil i, quan es produeixi el desplegament (com més aviat millor), amb els
Mossos d’Esquadra. No s’ha de renunciar a cap força de seguretat.

Otger Amatller (CUP) recorda que parlem d’actes vandàlics i no de delictes, i que s’han
produït intervencions negatives de la Guàrdia Civil.

Les esmenes de la CUP han estat rebutjades amb 1 vot a favor i 20 en contra.

Respecte de la moció, la defensa Pere Regull (CiU), tot recordant diferents iniciatives
de CiU denunciant la problemàtica de la inseguretat provocada per persones que no
respecten les normes de convivència, denúncies que van ser titllades de demagògiques i
alarmistes pel govern municipal. Han passat mesos i la situació ha empitjorat, malgrat
que en els darrers dies i després de la roda de premsa de CiU és cert que l’actuació
policial s’ha incrementat.

Pere  Regull denuncia que la dotació policial municipal és escassa, la qual cosa pot
provocar més problemes en el futur, i entén que la Casa de la Vila hauria de romandre
sempre oberta com a punt de referència. Tothom ha de poder viure tranquil, i s’ha de ser
dur contra qui no respecta les normes de convivència. També caldria aprofitar les
circumstàncies polítiques actuals, amb domini socialista en tots els nivells de govern,
per accelerar el desplegament dels Mossos d’Esquadra a la nostra comarca i aconseguir
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en general més mitjans policials. La presència policial és dissuasòria, i la campanya pel
civisme ha de ser seriosa i no propagandista.

Otger Amatller (CUP) afirma que la policia ha de ser pedagògica, i a parer seu la
Guàrdia Civil no ho és. És cert que hi ha hagut actes vandàlics al carrer i que la Policia
Local s’ha d’incrementar, però no pot donar suport a una moció que avala l’existència
de més presència de la Guàrdia Civil.

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, especialment a la part dispositiva: cal més
presència policial al carrer, i no només el centre de la vila. El nombre de policies s’ha
d’incrementar progressivament, i també cal controlar i sancionar l’estacionament
indiscriminat.

Ramon Xena (ERC) rebutja la moció, i afirma que l’equip de govern no va prendre
mesures arran de la roda de premsa de CiU. El mateix diumenge ell mateix, com alcalde
accidental, es va reunir amb el Cap de la Policia Local, i la Junta de Seguretat fou
convocada dilluns i es va reunir el dimarts. Per tant, davant de fets greus l’equip de
govern va reaccionar amb la màxima celeritat, acordant que hi hagués més presència
policial els caps de setmana.

Xavier Lecegui (grup Socialista) es mostra també contrari a la moció per evitar
confusions, ja que per exemple es barreja erròniament l’aparcament indegut amb el
vandalisme. Destaca que sobre l’aparcament s’hi està treballant i, encara que s’ha de
millorar, el nombre de denúncies és notable (més de 9.000 l’any 2003), i les
intervencions de la grua han estat d’una mitjana de tres diàries. Quant al vandalisme,
també s’hi treballa, però no existeixen fórmules màgiques, i tampoc no és possible
(qüestions del llarg procés legal de selecció) contractar de cop un nombre de deu
policies nous. A Vilafranca hi ha ara mateix la presència de la Guàrdia Civil, i no és
sempre clara la distinció entre delicte i vandalisme. Xavier Lecegui recorda que existeix
un pacte que no depèn de l’Ajuntament que estableix el desplegament dels Mossos per a
2007. També dóna dades d’actuacions policials realitzades i accepta que la Policia
Local ha de millorar i d’augmentar els seus efectius, malgrat que la qüestió de
l’incivisme no és només policial, sinó que ha de comptar també amb els pares, amb els
educadors, etc.

Pere Regull (CiU) pregunta qui forma part de la Junta de Seguretat, qüestió que li és
contestada. Recorda que no se li ha dit res sobre l’obertura permanent de la Casa de la
Vila, que la presència policial és útil, que no s’ha implementat el policia de barri i que
el problema del vandalisme existeix realment. Malgrat la reacció del govern en els
darrers dies, són necessàries mesures concretes contra els incívics (pintades, curses de
motos, etc.).

Xavier Lecegui (grup Socialista) contesta que no és fàcil identificar els autors de les
pintades. La Policia fa denúncies, i els ciutadans també haurien de fer-les. Explica el
procés seguit quant al guàrdia de barri i conclou dient que ara mateix és més necessària
la presència policial al carrer que a la Casa de la Vila, malgrat que l’obertura permanent
d’aquesta es pot replantejar si cal en el futur, sobretot si es disposa de més efectius.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que a les nits surt molta gent, i que la gran majoria es
comporta de forma exquisida. Les persones incíviques són una minoria i s’hi ha
d’actuar, garantint però sempre el dret a un oci tranquil. També cal aconseguir la
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col·laboració d’educadors, pares, mestres, etc., perquè en la majoria de casos parlem de
menors d’edat. Reitera que no s’ha de fer alarmisme ni demagògia, nega que la policia
no vulgui perseguir als infractors i, quant al desplegament dels Mossos, s’ha entrevistat
amb la consellera Montserrat Tura i potser es podrà avançar al 2006.

Pere Regull (CiU) manifesta que és lògic que el seu grup vulgui parlar en el ple d’allò
que no funciona bé, tot i admetent naturalment que la majoria dels ciutadans es
comporta correctament. CiU va dir el que havia de dir i el govern municipal ha
començat a reaccionar. De fet, en aquest mateix ple CiU ha votat a favor dels dictàmens
del govern, i és ara l’equip de govern qui rebutja una proposta raonada de CiU.

XI. MOCIÓ PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA

Es presenta la següent moció del grup de CiU:

Atès que el fet de promoure un ús més sostenible de l’aigua entre la ciutadania,
les indústries i les institucions ha de ser un dels objectius també ineludibles de l’acció
municipal,

Atès que des de l’àmbit local, l’ajuntament és el titular del servei de captació,
potabilització, subministrament i sanejament de l’aigua, és a dir, de la gestió del cicle
integral de l’aigua del municipi,

Atès que l’ajuntament, a través de l’auditoria ambiental de l’any 2000, va
establir com a línia estratègica núm. VII del Pla d’acció ambiental, “Optimitzar i
reduir l’ús dels recursos naturals: aigua i energia”,

Atès que, pel que fa a l’energia, aquest grup ja va presentar una moció a favor
de fomentar l’ús de fonts renovables,

Atès que, pel que fa al recurs natural de l’aigua, i en concret a la línia
estratègica núm. VII abans esmentada, encara cal desenvolupar molt més els
programes d’actuacions que hi fan referència,

El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal
ACORDI:
1. Que l’empresa municipal Aigües de Vilafranca elabori el “Pla local de gestió de

l’aigua” a fi de desenvolupar la línia estratègica núm. VII del Pla d’acció
ambiental de Vilafranca, i que inclogui, com a mínim, les següents actuacions:

• Establir un programa d’educació ambiental periòdic, inspirat en la nova cultura de
l’aigua, adreçat a la comunitat educativa, comerços, consumidors i a tots els
sectors de la societat implicats en el consum d’aigua.

• Programa per reduir l’ús del recurs a través d’una campanya d’estalvi que inclogui
mesures normatives i que fomenti la participació ciutadana com a eix fonamental.

• Programa per fer que l’empresa municipal Aigües de Vilafranca pugui ser més
eficient a l’hora de gestionar el recurs, i que tingui com un dels eixos prioritaris el
fet de preservar l’entorn hidrològic del nostre municipi.

2. Que el Pla local de gestió de l’aigua tingui una dotació pressupostària de
l’empresa municipal Aigües de Vilafranca, que inclogui un calendari d’actuacions,
objectius concrets i fórmules de seguiment per a complir-lo.

3. Que la proposta del Pla sigui aprovada pel Consell Municipal de Medi Ambient
abans de presentar-lo al ple i aquest organisme sigui el que vetlli per l’acompliment
del Pla a través d’una comissió de seguiment específica on també hi hagi
representada l’empresa municipal Aigües de Vilafranca i altres sectors afectats.
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Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de CiU, PP i CUP) i 13 en
contra (grups Socialista i d’ERC).

S’han presentat esmenes a la moció per part del grup de la CUP. El text de les esmenes
és el següent:

Part expositiva, afegir dos consideracions més:

” Atès que el consum d’aigua a Vilafranca és absolutament desorbitat ja que
actualment el consum d’aquest recurs és de 215 litres per habitant i dia (dades de
gener a setembre del 2003, sense tenir en compte el consum industrial). Un consum
d’aigua eficient és de 75 litres/persona i dia. 100 l/persona i dia és un consum baix.
Entre 100 i 150 és un consum normal. Entre 150 i 170 és un consum alt. I més de 170
litres per persona i dia és un consum molt poc eficient de l’aigua. Per tant, som molt
lluny encara de realitzar una gestió sostenible de l’aigua” i estem en el pitjor dels
estadis. *

* Dades extretes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques-Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge. El consum normal d’un habitatge a Catalunya és de 168 litres per persona i
dia, però aplicant criteris d’estalvi es pot arribar a disminuir fins a 72 l.

“Atès que és necessari doncs, que l’Ajuntament es marqui l’objectiu ambiental
de reduir el consum de l’aigua el més  prop possible dels 150 litres tal i com marca
l’Agència Catalana de l’Aigua”.

Part dispositiva:
Punt 1. Canviar “... Pla local de gestió de l’aigua...” per “... Pla local de gestió

sostenible de l’aigua...” .
Punt 1. Canviar en el segon apartat  “....d’una campanya d’estalvi que inclogui

mesures normatives i que fomenti la participació ...” per “ ... una campanya d’estalvi
que inclogui mesures normatives com la instal·lació de dispositius d’estalvi als
habitatges o la prohibició de rec de jardins amb aigua potable ... i que fomenti ...”.

Afegir un punt número 4 que digui:
“Que el Pla local de gestió sostenible de l’aigua inclogui l’actuació de

tancament o eliminació de les dues captacions d’aigua que Aigües Vilafranca té al Riu
Foix (al municipi de Sant Martí Sarroca, concretament al Pont de can Sogas i a la
Torre de l’Aigua de La Bleda) per tal d’evitar que a l’estiu Aigües Vilafranca deixi
sense aigua el riu (com ja ha succeït altres vegades) i absorbeixi tot el seu cabal
ecològic, i per tal d’obligar-nos també a reduir el consum d’aigua de la ciutat i evitar
la captació d’altres aigües a més de les del Ter-Llobregat.

Afegir un punt número 5 que digui “Elaborar una normativa que apliqui als habitatges
que disposin de comptadors d’aigua una política de preus que penalitzi els consums
excessius. Aquesta mesura contribueix a reduir, de segur, els consums, ja que els
comptadors no només han de servir per pagar els litres d’aigua que es consumeixen
sinó per poder aplicar polítiques d’estalvi d’aigua personalitzades.”

Les anteriors esmenes han estat rebutjades amb 7 vots a favor (CUP i CIU) i 14 en
contra (grups Socialista, d’ERC i del PP).
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Explica les esmenes Otger Amatller (CUP), tot defensant que el consum d’aigua a
Vilafranca és excessiu, i que cal reduir-lo. La gestió de l’aigua ha de ser sostenible, i
s’han d’eliminar els punts de captació de les aigües superficials del riu Foix, les quals
en ocasions s’han utilitzat. També cal penalitzar els habitatges amb més consum
d’aigua.

Josep Ramon (PP) afirma no poder votar favorablement les esmenes, per manca
d’informació. S’haurien  d’estudiar en comissió en el futur i no plantejar-les a darrera
hora. Ramon ignora els costos de les mesures proposades, i si tècnicament es pot
prescindir de l’aigua del riu Foix. També creu que les normes actuals ja preveuen una
penalització per a qui més aigua consumeix.

Joan Pareta (grup Socialista) demana que tant les esmenes com la moció es deixin sobre
la taula. Les dades sobre consum excessiu a Vilafranca no són certes, ja que estem per
sota de la mitjana de Catalunya. Quant a l’ús de l’aigua del riu Foix, en el darrer consell
d’administració de l’empresa ja es va aclarir que no es feia servir, i que no es faria
tampoc en el futur, llevat que es presentés una veritable situació d’emergència.

Josep M. Figueras (CiU) manifesta que no sap si les dades sobre consum són o no
certes. Quant al riu Foix, el que cal garantir és que el seu cabal no es malmeti.

Otger Amatller (CUP) reitera que l’any passat es va utilitzar aigua del riu Foix, i que cal
penalitzar encara més el consum excessiu.

Respecte de la moció, Joan Pareta (grup Socialista) demana que es deixi sobre la taula,
ja que en cas contrari l’equip de govern hi haurà de votar en contra. L’aigua la gestiona
l’empresa municipal, i aquestes qüestions han de ser debatudes amb tranquil·litat en el
si del consell d’administració, on hi són representats tots els grups municipals i altres
sectors socials. Pareta fa un repàs exhaustiu de la tasca de gestió de l’empresa d’aigües,
la qual ja treballa constantment en el Pla de gestió, per la qual cosa la moció no aporta
cap novetat. Fa una crida a dialogar i a treballar en el si del consell d’administració.

Josep M. Figueras (CiU) afirma que és cert que existeix un consell d’administració,
però la moció demana l’elaboració d’un Pla local de gestió. L’empresa, malgrat estar en
una bona línia de treball, no disposa d’aquest Pla, i cal optimitzar els recursos, instant si
convé a l’empresa a fer un Pla complet.

Joan Pareta (grup Socialista) reitera que el Pla de gestió ja ha estat elaborat per
l’empresa municipal, i que no és possible que a través d’una moció d’un grup de
l’oposició es vulguin condicionar aspectes concrets de govern i de gestió. Proposa
novament deixar la moció sobre la taula, demanda que no és acceptada, per la qual cosa
la moció és votada amb el resultat ja expressat.

XII. MOCIÓ PENSIONS VIDUÏTAT I SOVI

El text de la moció presentada per CiU és el següent:

Atès que aquest Ple Municipal ja va donar el seu suport a una Iniciativa
Legislativa Popular que demanava entre d’altres coses la compatibilitat del SOVI i la
Pensió de Viduïtat.
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Atès que les condicions polítiques han variat després de les eleccions del dia 14
de març de 2004.

Atès que és de justícia que totes les persones afectades per aquest afer,
recuperin el que és seu.

Per tot això s’ACORDA:.
1. Donar total suport a qualsevol iniciativa que es presenti al Congrés dels

Diputats referent a la compatibilitat de les pensions de viduïtat i el SOVI.
2. Que s’adreci escrit al Ministre de Treball, Excm. Sr. D. Jesús Caldera

donant suport a qualsevol iniciativa en aquest sentit, tenint en compte que el
Sr. D. Jesús Caldera es va comprometre públicament el passat 18-12-03 a
recolzar totalment la reparació d’aquesta injustícia social.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat, i el text transcrit incorpora ja alguna
precisió puntual al redactat proposada pel PP i pel grup Socialista.

Fernando García (CiU) defensa la moció i recorda què és el SOVI (pensió de jubilació
existent abans de l’any 1967), pensió que es va establir injustament que seria
incompatible amb la de viduïtat. Això afecta especialment dones que van deixar de
treballar fora de la llar en el seu moment, per voluntat pròpia o per obligació. El PP s’ha
oposat a les iniciatives empreses per evitar aquesta injustícia, i ara amb el nou govern
socialista cal esperar que la injustícia sigui reparada, més i quan el nou Ministre de
Treball i Afers Socials s’hi va comprometre abans de les darreres eleccions.

Tots els grups municipals han intervingut donant suport a la moció.

XIII. MOCIÓ SOBRE EL DESEQUILIBRI FISCAL

Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups d’ERC, Socialista, de CiU i de
la CUP:

Atesa la voluntat del govern de la Generalitat de Catalunya de denunciar la
situació actual de desequilibri i greuge comparatiu pel tracte fiscal en particular i
econòmic en general que pateix Catalunya.

Atesa la voluntat del Govern del nostre país i de tots aquells partits de tradició
doemocràtica i catalanista del Parlament de Catalunya de voler corregir aquesta
situació.

Atès que per dèficit fiscal s’entén la diferència negativa entre els impostos
pagats per Catalunya a l’Estat espanyol i les inversions i despeses públiques fetes per
l’Estat espanyol a Catalunya.

Atès que aquest dèficit fiscal, o desequilibri, perjudica a totes les persones que
viuen a Catalunya, tant les nascudes aquí com les que han vigut de fora.

Atès que aquest desequilibri no ha servit perquè les regions menys riques de
l’Estat espanyol s’acostin a Europa, sinó perquè principalment Madrid creixi de
manera espectacular.

Atès que aquest desequilibri existent és constatat per professionals i institucions
independents i qualificades.

Atès que només l’any 2002 el dèficit fiscal català va representar més de 14.700
milions d’euros (més de 2,4 bilions de les antigues pessetes). És a dir, que una família
catalana de quatre membres va pagar a l’estat espanyol més de 9.000 euros (més d’1,5
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milions de les antigues pessetes) que no li van ser retornats en forma d’inversions o
serveis.

Atès que aquesta família catalana hauria pogut gaudir d’una millor cobertura i
qualitat dels serveis públics i privats: ensenyament, sanitat, habitatge, infrastructures...

Ates la negativa per part del govern de l’Estat espanyol del compliment de la
llei de publicació anual de balances fiscals.

Atesa la obligació de les institucions de defensar els seus ciutadans.
Atès el compromís amb la lluita contra les desigualtats i en contra de la

injustícia social que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
Atès el compromís amb el país i amb la seva gent que sempre ha caracteritzat

aquest municipi.

Es proposa que aquest ple municipal acordi el següent:
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi i doni suport institucional

al col·lectiu format per persones i entitats de diferents afiliacions i sensibilitats que
s’anomena Col·lectiu per a la Correcció del Desequilibri que impulsa una
campanya de reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat espanyol.

2. Transmetre aquest acord al Parlament de Catalunya i a tots els grups
parlamentaris.

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat.

Ramon Xena (ERC) destaca la necessitat de corregir el greuge que la moció denuncia.

Otger Amatller (CUP) dóna també suport a la moció, si bé afirma que amb la
independència el desequilibri fiscal no existiria.

Josep Ramon (PP) igualment recolza la moció, malgrat algunes discrepàncies amb la
part expositiva. No tot ha anat a Madrid, sinó a altres regions amb necessitats. El model
de finançament s’ha d’anar modificant i adaptant progressivament, com ja s’ha fet fins
ara. De fet, l’anterior Govern del PP, amb majoria absoluta, va arribar a un acord en
matèria de finançament amb el Govern de la Generalitat de CiU.

Emília Torres (CiU) defensa la moció, i mostra el seu desig que el desequilibri es
redueixi el més aviat possible.

Josep Colomé (grup Socialista) recolza la proposta. Catalunya està discriminada,
sobretot en infrastructures, per bé que la qüestió dels desequilibris fiscals és molt
complexa.

XIV. MOCIÓ SOBRE EL DOMINI “CAT”

Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista, d’ERC, de la CUP i de CiU,
amb el redactat final següent:

Atès que la ICANN (Internet Corporation for Asigned Names and Numbers),
entitat responsable d’atorgar nous dominis d’Internet ,ha decidit obrir una nova
convocatòria de dominis d’Internet genèrics.



18

Atès que l’Associació Punt CAT, creada expressament per defensar el domini
cultural i lingüísticc català, aplega més de setanta associacions, institucions i empreses
culturals i d’Internet del país.

Atès que aquesta associació ha impulsat davant l’ICANN el domini .cat com a
sufix que aplegui tota la comunitat internauta en català.

Atès que aquesta associació ha iniciat una campanya de suport a la petició
d’aquest domini i que la seva resolució s’estableix el 30 d’abril.

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès considera que la identitat
cultural, social i lingüística de Catalunya s’estableix també a través de la promoció de
les comunitats presents a la xarxa.

Atès que una de les polítiques estratègiques d’aquesta ciutat és la creació de
continguts inherents a la nostra cultura i a la nostra llengua per incorporar-los a la
xarxa.

Es proposa que aquest ple municipal acordi el següent:

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi al manifest de suport al
domini .cat que promou l’associació d’entitats PuntCAT.

2. L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès difondrà i promourà entre les entitats i
associacions de la nostra vila i les comunitats internautes aquesta campanya.

3. Mostrar el suport a la resta d’iniciatives en marxa o futures en defensa de dominis
propis pels Països Catalans.

4. Substituir el domini de denominació espanyola .es de la plana Web de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, per un genèric (.org, .net, .info....) fins que no es compti
amb un domini propi d’àmbit català.

La moció anterior s’ha aprovat per unanimitat.

Tots els grups municipals intervenen per donar suport a la moció. S’aclareix que de
moment no serà possible canviar les adreces de correu electrònic, però en canvi la
pàgina web de l’ajuntament serà “vilafranca.net”, mentre no es resolgui properament la
qüestió del domini d’internet “.cat”.

XV. MOCIÓ SOBRE EL DIA DEL MUNICIPI

Es dóna lectura a la moció següent presentada pels grups Socialista, d’ERC, de CiU, del
PP i de la CUP:

El 19 d´abril de 2004 els municipis de Catalunya hem viscut una data històrica.
Hem celebrat el 25è aniversari de la constitució dels ajuntaments democràtics, els 25
anys de la democràcia als ens locals.

En el futur desitgem que el 19 d´abril sigui un dia de celebració i de record,
però també una jornada de reflexió sobre el present i el futur dels ajuntaments i el seu
paper en el conjunt del país en temes tant crucials com l´ordenació territorial, l´ús que
fem del territori, el marc competencial, el nou Estatut o totes aquelles qüestions que
afecten i poden fer millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania.

D´aquesta manera, aquest 25è aniversari serà el tret de sortida d´una nova
col·laboració entre els ajuntaments i la resta d´administracions, que permetrà mirar
més enllà d´aquesta data.
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Per això, s'acorda:
1. Proposar al Govern de la Generalitat que declari el 19 d´abril com a Dia del

Municipi.
2. Convidar tota la societat vilafranquina perquè participi en l’acte institucional

que tindrà lloc amb motiu d´aquesta commemoració a Vilafranca el dia 30 d’abril
proper.

3. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l´Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federación Española de Municipios y Provincias i al
Govern de l’Estat espanyol.

Josep Colomé (grup Socialista) recorda que ha fet 25 anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics, per la qual cosa es proposa la declaració del 19 d’abril com a
Dia del Municipi. Això té un aspecte festiu, però també de reflexió sobre l’important rol
que han de jugar els municipis en la nostra societat.

Ramon Xena (ERC) destaca la tasca dels ajuntaments a favor de la democràcia. A
Vilafranca, i a tot arreu, s’han pogut fer coses molt importants en aquests vint-i-cinc
anys.

Otger Amatller (CUP) admet que hi ha hagut democràcia i avenços rellevants.
Tanmateix, a parer seu estem en una democràcia de baixa intensitat i queda molt per fer
(retallada de drets, tancament de diaris, il·legalització de partits polítics, etc.).

Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i Emília Torres (CiU) destaca el paper dels
municipis en la consolidació de la nostra democràcia.

XVI. MOCIÓ SOBRE ISRAEL I PALESTINA

Es llegeix la següent moció dels grups Socialista, d’ERC, de CiU i de la CUP:

Constatem la prolongació sense fi del conflicte entre israelians i palestins, i les
tragèdies i patiments als quals ha donat lloc, tant a Israel com a Palestina.

Convençuts que, sense la intervenció de la comunitat internacional, serà molt
difícil trencar el cercle viciós de la violència i de restablir les condicions favorables per
la pau i la coexistència entre els dos pobles.

Preocupats per l’impacte negatiu que la violència a l’Orient Pròxim pot tenir
sobre les nostres poblacions, i per la pau a d’altres regions del món.

Perfectament conscients del paper primordial que la Unió Europea i els Estats
membres poden i han de jugar per trobar una fórmula de resolució del conflicte basada
en la justícia i el dret internacional, i reconeixent les responsabilitats històriques
d’Europa i el destí comú que ens uneix amb l’Orient Pròxim.

Convençuts que la solució al conflicte es troba en el reconeixement dels
mateixos drets fonamentals, d’una mateixa dignitat i seguretat pels dos pobles i en
l’aplicació del principi “Dos Estats per dos pobles”, d’acord amb el dret internacional
i les resolucions pertinents de les Nacions Unides.

Convençuts que Europa ha de mobilitzar la seva energia, humana, política i
econòmica, per contribuir a la resolució del conflicte i a la instauració, a la conca
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mediterrània, d’una comunitat de pau, definida per la cooperació, el diàleg
intercultural, els drets humans, la democràcia i el rebuig al racisme i a l’antisemitisme.

Convençuts de l’important paper que han de jugar les autoritats locals i
regionals europees en tant que representants directes del ciutadans europeus
compromesos contra la guerra, la violència i el terrorisme, i desitjosos d’instaurar una
pau justa i duradora a l’Orient Pròxim, a través de la promoció de trobades, de
diàlegs, d’actes de solidaritat i de la cooperació descentralitzada.

Manifestem la nostra profunda inquietud davant de l’empitjorament de la
situació, i més particularment a causa del deteriorament de les condicions de vida ja
desastroses dels palestins, després de la decisió sobre la construcció del “mur de la
separació”.

Reafirmem la nostra ferma condemna de tot acte de violència, terrorisme i totes
les formes de destrucció.

Condemnem de manera solemne el mur, que impedeix tota represa del procés de
pau.

Condemnem estrictament tot acte de caràcter racista i antisemita, perpetrat a
l’Orient Pròxim o en altres llocs.

Ens comprometem a donar suport a les iniciatives per la pau dutes a terme per
l’Associació d’Autoritats Locals Palestines (APLA) i la Unió d’Autoritats Locals
d’Israel (ULAI), com també a sostenir les altres iniciatives basades en el diàleg entre
palestins i israelians, com el Full de Ruta o els Acords de Ginebra.

Ens comprometem a respondre a les crides llançades pel poble palestí i per les
autoritats locals per promoure projectes de solidaritat i de cooperació
descentratitzada, que puguin contribuir a la reducció del patiment i al manteniment de
l’esperança per un destí millor.

Urgim la Unió Europea i els Estats membres, el Consell i la Comissió Europea,
a situar l’obtenció de la pau a l’Orient Pròxim com a una prioritat, a assumir les
iniciatives necessàries i concretes per assolir el final de la violència i de les violacions
diàries dels drets humans, l’ocupació i els atacs terroristes, i a reprendre les
negociacions per construir una pau justa i duradora.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Tots els grups municipals intervenen en un sentit favorable a les tesis de pau que la
moció preconitza.

XVII. MOCIÓ SOBRE SERVEIS A LA GENT GRAN

La moció finalment sotmesa a votació té el text següent:

Amb l’augment de l’esperança de vida, la gent gran es configura com un
col·lectiu en augment i, per tant, cada cop són més necessàries polítiques de benestar
social adaptades específicament a aquest grup de població.

La gent gran, a part de representar una part important de la població, és un
sector que es troba en situació de vulnerabilitat donades les situacions de
desemparament que es dóna en moltes ocasions, ja sigui a nivell econòmic, social i
afectiu.

Però, la vida posterior a la jubilació comença a ser prou llarga, i s’inicia en
una situació força bona de salut i amb disponibilitat de temps.
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A Vilafranca existeix un servei d’informació i assessorament dirigit a la gent
jove, el SIAJ, i l’Ajuntament ve prestant uns serveis amb els mateixos objectius adreçats
a la gent gran, serveis que lògicament han de ser potenciats i millorats constantment.

Per tot això s’ACORDA:
Que l’Ajuntament de Vilafranca continuï prestant un servei d’informació i

assessorament per a la gent gran, per tal d’orientar aquest col·lectiu cap a un model de
jubilació activa en les diferents activitats i assistències. Cal treballar en la millora i la
potenciació d’aquests serveis, i estudiar seriosament quina és la seva ubicació física
més idònia.

Les funcions de cobertura informativa global que s’han de garantir són:

• Informació i orientació d’excursions i viatges organitzats per a gent gran
• Donar assessorament per a crear associacions de gent gran, per tal de potenciar

l’associacionisme i la participació activa d’aquest col·lectiu en la vida social.
• Donar informació d’associacions que existeixen a Vilafranca i comarca
• Informar de totes aquelles activitats lúdiques i formatives que es realitzen en

relació aquest col·lectiu com per exemple cinema, teatre, concerts, exposicions,
conferències, cursos,...

• Assessorament legal dels drets i deures de la gent gran: descomptes, drets
assistencials (assistència domiciliària, xecs servei...)

• Convocar concursos i premis per tal de valorar i potenciar la seva creativitat.

D’aquest servei n’ha de ser responsable una persona amb el perfil adient, com
un treballador/a o educador/a social.

Des de l’Ajuntament s’ha d’informar extensament a través dels mitjans de
comunicació locals i comarcals, tramesa de cartes individualitzades, difusió en els
casals d’avis... de l’existència d’aquest servei a tot el col·lectiu, de la mateixa manera
que es fa des d’altres serveis municipals com el Casal de la Dona, el Siaj...

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

La moció inicial era un text presentat per la CUP, si bé el redactat final ha estat matisat
a instàncies dels grups municipals de govern (Socialista i d’ERC), matisos acceptats
finalment pel ponent Otger Amatller.

Otger Amatller (CUP) afirma que la informació adreçada a la gent gran es troba massa
dispersa, i allò que ja es va per a la gent jove (SIAJ) s’hauria de fer també per a la gent
gran. Es podrien aprofitar els recursos de Serveis Socials ja disponibles.

Josep Ramon (PP) comparteix l’esperit de la moció, i diu que cal analitzar els mitjans
disponibles.

Fernando García (CiU) recorda que CiU sempre ha defensat la gent gran, i afirma que la
moció és molt positiva. Des del Consell de la Gent Gran ja s’està treballant, i disposar
d’una oficina seria molt interessant.

Patro Recober (grup Socialista) manifesta que està d’acord amb el fons de la moció (el
text originari de la CUP), si bé el que es planteja ja s’està fent, amb un Educador Social
que està a l’Ajuntament i que facilita informació.
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Otger Amatller (CUP) afirma que potser el servei existeix, però no és prou conegut i cal
potenciar-lo.

Ramon Xena (ERC i regidor de Serveis Socials) informa d’allò que ja fa l’Ajuntament
per a la gent gran (ajuts a domicili, tramitació de prestacions, oferta lúdica,
associacionisme a través de l’equipament l’Escorxador, etc,). El que es demana ja es
porta a terme, i si es desitja una altra ubicació física caldria estudiar-ho amb calma,
atesa la manca d’espai en les dependències municipals.

Finalment, es matisa el redactat de la moció, aprovant-se en els termes ja transcrits.

XVIII. MOCIÓ SOBRE EL DOMINI “CAT”

En aquest punt de l’ordre del dia s’havia de tractar una moció de la CUP sobre suport al
domini d’internet “cat”. La moció ha estat retirada en haver-se tractat ja la qüestió en el
punt 14è de l’ordre del dia.

XIV. MOCIÓ DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP:

Atès que des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès existeix un gran interès alhora
d’informar a tots i totes els i les vilafranquins i vilafranquines vers totes les decisions i
esdeveniments ocorreguts en la política municipal.

Atesa la importància que té que el poble de Vilafranca es mantingui informat i
conegui el funcionament de la política municipal per tal d’avançar cap a una
democràcia més participativa.

Atès que una de les prioritats de l’actual equip de govern és la transparència.

Atès que els mitjans de comunicació locals són una eina municipal al servei del
ciutadà, i per això creiem que han de donar la màxima informació vers la política
municipal i el seu funcionament.

Atès que existeixen diferents fórmules per tal que la ciutadania participi
directament en la política municipal (com les últimes modificacions del ROM
aprovades en ple) les quals són desconegudes per la major part de la ciutadania, i que
una bona manera de donar-les a conèixer és a través dels mitjans de comunicació
municipals.

Per tot això s’ACORDA:
Realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de comunicació locals

(VTV, ràdio Vilafranca, l’ajuntament informa, etc.) sobre el funcionament dels plens
municipals i de la política vilafranquina, remarcant especialment aquells aspectes en
els quals la ciutadania, ja sigui individual com col·lectivament, té la possibilitat de
participar-hi directament.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Otger Amatller (CUP) destaca la importància d’informar sobre les eines existents de
participació ciutadana, ja que molta gent les ignora.
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Emília Torres (CiU) celebra la presentació de la moció, i es mostra favorable a la
participació ciutadana.

Lourdes Sánchez (grup Socialista) manifesta que el seu grup votarà a favor de la moció.
Malgrat això, comenta que l’Ajuntament ja està treballant en aquest terreny: reportatges
encarregats per a la televisió local, Sindicatura de Greuges des de fa molts anys,
Auditoria ambiental, Patronats i consells de participació amb participació oberta, etc.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

a) Josep M. Figueras (CiU) afirma que en aquesta sessió s’ha dit que el Pla de gestió de
l’aigua ja està elaborat, per la qual cosa demana que se li faci arribar una còpia.

b) Josep M. Figueras (CiU) fa referència a les preguntes presentades l’endemà del
darrer ple pel grup de CiU. El termini per contestar venç demà, i fins ara només un 30%
de les preguntes han estat contestades, per la qual cosa l’incompliment dels terminis per
part del govern municipal no és una excepció. Josep Colomé contesta que avui mateix
se n’han contestat diverses, i que fins i tot s’han facilitat ja unes dades demanades per
CiU la setmana passada en la Comissió Informativa de Serveis Ciutadans, relacionades
amb una Ordenança aprovada avui. Per la seva banda, Ramon Xena confirma també que
avui s’han contestat preguntes i que totes les pendents es contestaran. També diu
Ramon Xena que algunes preguntes requeriexen l’obtenció d’informació i de dades, i
que entén que és preferible contestar-les àmpliament encara que això comporti depassar
una mica el termini; de tota manera, si CiU exigeix l’estricte compliment del termini
sempre es podrien contestar manifestant que s’hi està treballant, si bé opina que això no
satisfaria els anhels de l’oposició d’estar plenament informada.

c) Josep M. Figueras (CiU) demana que quan s’editin fulletons o targes d’informacions
d’actes es doni rellevància a l’acte que s’anuncia, i mostra una invitació recent a la
inauguració d’una escultura on els caràcters més destacats són els del nom de l’alcalde.
Marcel Esteve contesta que es traslladarà la inquietud als dissenyadors, i que l’alcaldia
mani no ha donat indicacions al respecte.

d) Otger Amatller (CUP) destaca que avui s’ha fet a Vilafranca una concentració per
protestar contra les actuacions fetes contra un pres polític català. Recorda que en el ple
d’octubre de 2003 es va aprovar una moció contra la tortura i demanant la derogació de
la llei antiterrorista, i pregunta si s’ha fet la petició de derogació. L’alcalde Marcel
Esteve contesta que no té dades, però que quan s’aproven mocions que s’han de
traslladar a alguna institució o autoritat els serveis administratius corresponents ho fan.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

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


