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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 13/2004 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de desembre de 2004 
Horari: de 20,03 h. del 21-12-04 a 00,20 h. del 22-12-04  
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 
 
ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
 
Se sotmeten a la consideració del ple els esborranys de les actes de les sessions 
plenàries extraordinària i ordinària de data 16 de novembre de 2004, les quals són 
aprovades per assentiment.  
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I. CESSIÓ VIALITAT GIRADA II 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ministerio de Fomento va construir un ramal d’accés a Moja, que 
uneix la rotonda d’accés a la variant de la carretera N-340 amb la carretera C-15, fins 
la carretera BV-2119 de Moja, el qual vial discorre paral·lelament a la citada variant, i 
la seva construcció va tenir lloc de forma conjunta amb la pròpia variant. Respecte 
d’aquest ramal el Ple municipal, en sessió del dia 22 de juliol de 2003, va sol·licitar del 
referit Ministerio la seva cessió a favor d’aquest Ajuntament, tota vegada que es troba 
inclòs en el Pla parcial de la Girada-2, com a sistema viari i element viari fonamental. 

Atenent que simultàniament amb la construcció de la variant de la carretera N-
340 fou construït un pont per tal de donar continuïtat al camí de la Serreta, a partir del 
vial de Moja citat, el qual, en el mateix sentit, forma part de la vialitat del Pla i de la 
xarxa de camins del terme municipal. 
 

Per tant, s’ACORDA: 
Complementar l’acord del ple municipal de data 22 de juliol de 2003, en el 

sentit de sol·licitar del Ministerio de Fomento la cessió a favor d’aquest municipi de la 
titularitat de la part del camí de la Serreta i pont que creua la variant, construïts pel 
Ministerio de Fomento conjuntament amb la variant de la carretera N-340. 
 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que ja es va informar de l’assumpte en la 
Comissió Informativa, en el sentit que s’ha de completar la cessió d’un important vial 
de la Girada a favor de l’Ajuntament, amb la inclusió de la part de pont i de camí 
construïda en el seu moment pel Ministeri de Foment. 
 
 
II. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 11 d’Habilitació de Crèdits Extraordinàris i de 
Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors 
ingressos i baixa per transferència de partides que ofereixen sobrant, de conformitat 
amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refòs 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS: 
 
Partida 
1.12101.15104 Endarreriments segons conveni .................  132.275,00 
2.45101.20900 Lloguer carrosses Cavalvada Reis..........  11.600,00 
3.43202.62700 Projecte Pla millora urbana c/Comerç...  120.000,00 
3.32225.63200 Arranjaments edifici Centre Àgora.........  29.754,70 
3.51201.74400 Empresa Mpal. Aigües Vilafranca, S.A. 
 La Girada II ............................................  57.835,66 
2.45103.78000 Transfer.Fundació Privada Museu del ví  399.402,60 750.867,96 
 TORAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS ..   750.867,96 
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
5.22201.12101 Festius Policia Local ..................................  3.000,00 
5.22201.12102 Nocturns – Policia Local............................  3.000,00 
1.12102..13100 Suplències....................................................  25.000,00 
3.31303.13100 Pers.eventual.-Rehabilitació habitatges ....  4.500,00 
3.43201.15100 Treballs extraordinàris personal funcionari 15.000,00 
1.31101.16000 Seguretat social empresa............................       70.000,00                                 
2.46001.20200 Lloguer edifici Cal Cerer ...........................  239,00 
5.22201.21400 Reparació vehicles Policia Local...............  4.000,00 
1.12101.22201 Comunicacions postals...............................  4.000,00 
4.11101.22601 Representació òrgans de govern................  1.100,00 
1.12101.22603 Defensa jurídica..........................................  2.300,00 
1.44301.22608 Cementiri-Readquisició de nínxols ............  1.820,00 
2.31301.22608 Pla per la Igualtat.......................................  1.600,00 
2.45401.22608 Funcionament Etcètera (amp)....................  6.000,00 
1.12101.22710 Auditoria societats municipals ...................  6.710,00 
4.11101.23000 Locomoció membres de la Corporació......  1.000,00 
1.12101.23001 Dietes i trasllats personal Ajuntament.......  2.000,00 
2.45103.48100 Transfer. Museus i institucions similars ....  3.170,00 
5.51400.44400 Transfer. a SOVIPAR, S.L. .........................  18.500,00 
1.01101.91302 D’empreses autòn.,cials. i financeres: 
 Amortització................................................     300.000,00 472.939,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR. I SUPLEM. CRÈDIT  1.223.806,96 
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45401.21200 Rehabilitació habitatges per a joves..........  4.500,00 
2.45101.22608 Actes culturals.............................................  2.600,00 
3.32225.22608 Centre Àgora: funcionament......................  29.754,70 
4.46311.22608 Participació ciutadana ...............................  1.100,00 
1.01101.31002 D’empreses autòn., cials. i financeres: 
 Interessos.....................................................  300.000,00  
2.45103.62700 Projecte Museu de Vilafranca....................  399.402,60 
2.45101.63100 Obres reparació carrosses Cavalcada Reis 9.000,00 746.357,30 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.   746.357,30 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
114.00                  Impost s/increment valor terrenys ..............  94.014,00 
282.00 Impost s/ contruccions, instal. i obres .......  210.000,00 
370.02 Quotes urbanització Pla de millora urbana 

del carrer Comerç.......................................  108.000,00 
455.32 Generalitat- Agència ajuts estudis univers  1.600,00 
462.01 Diputació.- Subvenció pla director de joventut 6.000,00 
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770.01 D’empreses privades.- obres La Girada II      57.835,66 477.449,66 
 TOTAL BAIXES I MAJORS INGRESSOS.   1.223.806,96 
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. . 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent 
aquesta al grup de la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca algun dels aspectes més rellevants de la 
modificació: pagament d’algun concepte relacionat amb la valoració de llocs de treball, 
transferència a la fundació del Museu per a la confecció del projecte de rehabilitació i 
millora, provisió d’amortització (300.000 €) de part del crèdit per a les obres del 
ferrocarril amb la finalitat de minimitzar l’impacte del crèdit concertat en el pressupost 
de 2005, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que, com sempre en aquesta matèria, s’abstindrà, ja que 
es tracta d’un assumpte de gestió de l’equip de govern. La modificació té aspectes 
positius (com els fons per al Museu) i altres negatius com el pagament d’obres 
relacionades amb un tren d’alta velocitat que no és necessari. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PRESSUPOST PATRONAT D’ESPORTS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 3 d’Habilitació de Crèdits Extraordinàris i de Suplements 
de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports d'enguany, mitjançant baixa 
d’una partida que ofereixe sobrant i majors ingressos, de conformitat amb el que 
disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refòs de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CRÈDITS EXTRORDINÀRIS: 
Partida 
2.45201.22706 Estudi Pla de Manteniment de les 
 Instal.lacions Esportives.............................  11.000,00 11.000,00  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS.....  11.000,00 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.48900 Subvencions a entitats esportives...............  2.400,00 2.400,00 
 TOTAL SUPLEM. CRÈDIT I CRÈD.EXTRAORD.  13.400,00 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
2.45201.22611 Programació d’activitats esportives .......  8.100,00 8.100,00 
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 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA.. . . .   8.100,00 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
462.23 Diputació: subvenció prog. esportius .....  5.300,00 5.300,00 
 TOTAL BAIXES TRANSF. I MAJORS INGRESSOS  13.400,00 
 
  I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Esports Joan Recasens remarca que la Diputació no atorga subvencions a 
entitats, sinó a ajuntaments, i que part de les subvencions rebudes per l’ens local 
municipal es destinen a incrementar les transferències a favor d’entitats esportives. 
També es vol tirar endavant el Pla de manteniment d’instal·lacions esportives, 
conjuntament amb l’estudi esportiu adient. 
 
 
IV. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2005 
 
Es proposa al Ple l’aprovació del dictamen següent: 
 
 1er.- Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 
2.005, integrat pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat 
Municipal de Comerç i Turisme, Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme 
Autònom Administratiu Torras i Bages, Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. 
(SOVIPARSL), Societat Serveis de Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa 
Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca 
del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  13.263.489,85
.............................................................................................  
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  11.302.902,52 
Cap. 3 Despeses financeres.................................................  575.021,16 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  2.954.667,67 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  8.647.022,25
.............................................................................................  
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  392.089,37 
Cap. 8 Actius financers........................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.562.025,28 
           TOTAL DESPESES...................................................  38.697.824,10 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
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Cap. 1 Impostos directes .....................................................  11.366.252,00
.............................................................................................  
Cap. 2 Impostos indirectes ..................................................  1.200.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  10.298.090,95 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  7.790.081,72 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  357.316,75 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals.......................................................  3.445.360,82 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  2.092.095,38 
Cap. 8 Actius financers........................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  2.148.602,48 
TOTAL INGRESSOS............................................................  38.697.824,10 
 
 
PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  11.293.738,48 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  7.220.032,75 
Cap. 3 Despeses financeres.................................................  471.202,93 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  4.696.826,24 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  5.587.822,40 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  657.959,37 
Cap. 8 Actius financers........................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.533.903,28 
           TOTAL DESPESES...................................................  31.462.091,45 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes .....................................................  11.366.252,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ..................................................  1.200.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  5.047.368,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  7.549.648,12 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  272.021,65 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions ............................................  2.321.850,82 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  2.032.095,38 
Cap. 8 Actius financers........................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  1.672.831,48 
           TOTAL INGRESSOS.................................................  31.462.091,45 
 
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
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1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  283.616,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  556.646,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  17.311,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  170.000,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  1.027.573,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  13.124,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  793.484,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  50.965,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital..........................................  170.000,00  
           TOTAL INGRESSOS.................................................  1.027.573,00 
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  155.729,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  349.950,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  5.261,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.906,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  512.846,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  215.948,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  295.125,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  1.773,00 
           TOTAL INGRESSOS.................................................  512.846,00  
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  38.302,84 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  91.810,00 
Cap. 3 Despeses financeres.................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  41.870,00 
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Cap. 9 Passius financers .....................................................  12,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  172.234,84 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  19.950,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  110.396,84 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  6,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  41.870,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  12,00 
          TOTAL INGRESSOS..................................................  172.234,84 
 
 
PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  6.851,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  41.294,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  48.145,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  48.139,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  6,00 
           TOTAL INGRESSOS.................................................  48.145,00 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal..............................................  130.500,00 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis ...................  18.000,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals.......................................................  56.000,00 
            TOTAL DESPESES..................................................  204.500,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ..........................................  148.500,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7  Transferències de capital........................................  56.000,00 
             TOTAL INGRESSOS...............................................  204.500,00 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
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A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  526.049,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis.........................  158.565,00 
 
3) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  58.000,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  742.614,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  256.292,00 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  427.700,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  622,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital.........................................  58.000,00 
TOTAL INGRESSOS............................................................  742.614,00 
 
 
PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  736.122,53 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  2.845.774,77 
Cap. 3 Despeses financeres.................................................  92.152,23 
Cap. 4 Transferències corrents ...........................................  22.999,67 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.074.622,85 
           TOTAL DESPESES...................................................  4.771.672,05 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos............................................  4.745.408,95 
Cap. 5 Ingressos patrimonials.............................................  26.263,10 
            TOTAL INGRESSOS................................................  4.771.672,05 
 
 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal...............................................  99.432,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis ....................  55.273,00 
Cap. 3 Despeses financeres.................................................  11.426,00 
 
2) Operacions de capital 
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Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.656.801,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  28.110,00 
           TOTAL DESPESES...................................................  1.851.042,00 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ..........................................  246.113,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials............................................  5.660,00 
 
2)  Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals........................................................  1.123.510,00 
Cap. 9 Passius financers .....................................................  475.759,00 
           TOTAL INGRESSOS.................................................  1.851.042,00  
 
 
DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
6.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme            270.817,00    
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages                48.139,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       101.288,24 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          789.578,00 
3.43101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SMHVP, S.L.....                          60.000,00 
4.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                          410.700,00 
5.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                        148.500,00  
2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                      41.870,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          110.000,00 
4.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                           58.000,00  
5.51400.74400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                           56.000,00 
              
2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal 
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre 
"Cal Bolet" i Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat 
redactades per la Intervenció Municipal. 
 
3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents 
places reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà 
objecte de  publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les 
retribucions bàsiques i complementàries aplicables al diferents llocs de treball de 
l'entitat local a partir del dia 1 de gener del 2.005, en els termes resultants de la relació 
incorporada a l’expedient del Pressupost.  
 
4art.- Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electius de la 
Corporació, amb efectes d’1 de gener de 2005 s’aplicaran les quantitats establertes en 
l’acord del Ple municipal de 20 de juliol de 2004, incrementades en un 3,3% i, respecte 
de les subvencions a favor dels grups municipals, la seva quantia serà l’establerta 
també en el mateix acord plenari de 20 de juliol de 2004, amb un increment però del 
3%.   
 
5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat 
definitivament el Pressupost si no n'hi haguessin. 
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Aquest dictamen ha estat aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, 
d’ERC i del PP) i 7 en contra (grups de CiU i de la CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero, en nom de l’equip de govern, destaca la 
importància del pressupost perquè afecta decididament la gestió municipal. El projecte 
es basa en l’Acord de Govern entre els grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, i ve 
precedit d’una tasca interna (Pla d’actuació municipal) i d’una planificació que valora la 
viabilitat tècnica i econòmica dels projectes i de les actuacions. També s’han tingut 
contactes freqüents ordinaris amb representants veïnals i d’entitats, i s’han realitzat 
contactes amb els diferents grups municipals. El pressupost consolidat ascendeix a uns 
38,7 milions d’euros, amb un increment de més del 8% respecte de l’exercici actual. 
 
Romero afirma que les inversions s’incrementen un 5%, i això malgrat que l’any 2004 
hi havia inversions finançades amb subvencions extraordinàries. Destaca per la seva 
importància les inversions en la remodelació de la rambla de Nostra Senyora, en el 
Museu de Vilafranca-Museu del Vi, en l’aparcament de les Clotes, en la urbanització de 
la plaça Lluís Via-Graupera, en equipaments culturals (Auditori, Ateneu, Trinitaris, 
etc.), esportius i educatius. S’iniciarà també durant l’any 2005 el desenvolupament dels 
sectors industrials dels Cirerers i dels Pous d’en Rosell i, d’acord amb la nova 
normativa de la Generalitat sobre rehabilitació d’edificis, s’elaborarà el Pla 
d’instal·lacions d’ascensors. 
 
Francisco Romero fa referència a les prioritats del pressupost: 
 
a) Seguretat ciutadana. Hi ha un increment del 15%, amb la creació efectiva de la figura 
del guàrdia de barri i el nomenament de quatre nous agents, el funcionament de la grua 
en règim de presència continuada, nous vehicles i equipaments, etc. 
 
b) Polítiques socials, amb un augment de la despesa del 21%. Es reforcen els Serveis 
Socials amb nous efectius i també les polítiques d’infància, de gent gran o d’ajuts a les 
famílies. Igualment, es potenciarà la promoció i la rehabilitació d’habitatges socials, es 
crearà la borsa d’habitatges i s’executarà el projecte Igualem per a l’ocupació de 
persones amb dificultats d’inserció, així com el projecte educatiu de ciutat. 
 
c) Via pública, amb un augment del 25% i un reforç organitzatiu del Servei. 
S’incrementarà el control de les activitats a la via pública, el manteniment dels carrers 
(senyalització viària, parcs i jardins, etc.), l’arrenjament de rotondes, les zones de jocs 
infantils, etc. També augmenta significativament la despesa en recollida 
d’escombraries, i es potenciarà la recollida selectiva, especialment de cartrons. 
 
d) Processos de participació ciutadana. Es potenciarà la participació ciutadana en els 
projectes de la rambla de Nostra Senyora i de cobriment de la via del tren, s’organitzarà 
la fira d’entitats, etc. 
 
Encetant les intervencions dels grups municipals, Otger Amatller (CUP) destaca la 
importància del pressupost, i la dificultat d’analitzar un document complex amb una 
despesa de més de 38 milions d’euros en quinze dies, especialment quan la denominació 
de les partides sovint no permet albirar la naturalesa de la despesa real que hi anirà 
associada. Otger Amatller es mostra sorprès pel fet que grups com els d’ERC i del PP 
coincideixin en la seva opinió positiva sobre el pressupost, com si tinguessin el mateix 
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model de Vilafranca, i afirma que la CUP entén que s’hauria d’anar més enllà, fent 
actuacions com: 
 
- Potenciació d’espais de petit format per a actes i representacions. 
- Potenciar l’Escola de música, i especialment la música tradicional, garantint l’estudi 
de més instruments en els diversos nivells, i evitant així que alguns estudiants hagin 
d’anar a estudiar fora de la vila. 
- Caldria promoure més actes culturals a l’estiu, i no refondre’ls tots en el projecte 
Calima. 
- No s’aprecia cap partida per a implementar el Pla de mobilitat (carrils bici, etc.). 
- Cal mantenir el patrimoni municipal, i si es porten a terme vendes haurien de revertir 
en l’adquisició de més patrimoni. 
- Es troba a faltar una partida per al Pla mediambiental (rieres, corredors biològics, etc.). 
- Caldria potenciar el manteniment d’unes vies públiques que es troben malmeses. 
- Fomentar l’intercanvi de llibres de text a les escoles. 
- Instal·lar senyals acústics en els semàfors, condicionar la capella del cementiri 
(multiconfessional o no confessional), fer accessible el reciclatge a les persones que no 
poden adreçar-se a la deixalleria, etc. 
- Reduir els sous dels regidors (ell està disposat a reduir el seu un 20% o el que calgui) i 
el nombre de càrrecs electius amb dedicació exclusiva. 
- Fomentar la participació ciutadana.  Malgrat les bones intencions, no s’ha avançat 
gens en la qüestió dels pressupostos participatius, i aquest és un procés que s’hauria 
d’implementar progressivament. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor del pressupost. Parlem d’assumptes locals d’interès 
general, i per això no ha d’estranyar que el seu grup coincideixi amb els que formen 
part de l’equip de govern; de fet, més del 90% dels dictàmens del Ple s’aproven per 
unanimitat, i això és correcte que sigui així en afers locals. El seu grup ha arribat a 
acords amb el govern municipal sobre diverses matèries: potenciació del projecte del 
Museu i inici de la primera fase de les obres tan bon punt estigui garantit el 
finançament, millora del servei de microbús arribant a nous barris i equipaments, 
desplegament a principis de 2005 del guàrdia de barri i augment progressiu de la 
plantilla de la Policia Local, millora del manteniment de la via pública amb una unitat 
de reparació ràpida dels desperfectes, etc. També caldria reduir la despesa corrent 
agilitant els tràmits administratius, i estudiar arran de la remodelació de la rambla de 
Nostra Senyora la viabilitat d’un aparcament soterrat, ja que l’actual de la plaça del 
Penedès pot quedar petit aviat. 
 
En nom del grup de CiU, Aureli Ruíz afirma que hem de parlar del pressupost, i no 
d’altres actuacions que no es troben reflectides en el document pressupostari. Els 
ingressos que provenen dels impostos i de les taxes que paguen els ciutadans 
s’incrementen més d’un 15%, i per tant no es pot parlar d’un esforç rellevant en la 
despesa quan es fa referència des del govern municipal a l’increment de partides que no 
superen els percentatges del 12 o del 15%. 
 
Aureli Ruíz defineix les prioritats de CiU en matèria pressupostària, i valora les 
mancances del pressupost: 
 
- Policia i seguretat. L’augment proposat és de l’11,9%, i per tant no es pot parlar d’un 
esforç important per damunt del que fan els ciutadans quan paguen els seus tributs. 
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- Les partides de Benestar Social augmenten, però el concepte de Benestar Social és 
molt ampli i caldria concretar. A parer seu, no es dóna prioritat des del govern 
municipal a les ajudes socials, a la joventut ni a la infància (reduccions). 
- El manteniment i la millora de la via pública constitueix una prioritat de CiU, però no 
tant del govern perquè aquest reforça l’àmbit de comandament, però no l’operatiu. 
Caldria invertir en millorar la neteja del carrer, la recollida d’escombraries, l’estat i la 
quantitat dels contenidors, etc. 
- Quant a inversions, és cert que augmenten un 5%, però parlem de xifres molt 
modestes, i si no fos per les subvencions fins i tot baixarien. Sobre el que es recapta de 
la ciutadania, cada vegada un percentatge més petit es destina a inversió, i això obligarà 
en el futur a augmentar l’endeutament o a reduir partides de despesa. El cobriment del 
ferrocarril constituirà, en aquest sentit, una llosa per a les finances municipals. 
- A parer de CiU, caldria reforçar la Policia Local amb més agents, millorar la via 
pública (neteja, contenidors soterrats, voreres, asfaltat, etc.) i tirar endavant inversions 
addicionals (reasfaltat de carrers, accessibilitat, alineació de carrers, espais verds, 
aparcaments, Museu, xarxa de camins, biblioteca, etc.), encara que no tot es portés a 
terme durant l’any 2005. 
 
En definitiva, Aureli Ruíz considera que el pressupost presentat és pitjor que el de l’any 
2004, i per aquesta raó CiU hi votarà en contra. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que durant els molts anys en què ERC va estar a l’oposició 
només una vegada va votar contra el pressupost, perquè s’esforçava per negociar 
millores positives per a Vilafranca, i ara és positiu també que el PP negociï i presti així 
mateix el seu suport. Actualment ERC forma part del govern municipal i ha participat 
en l’elaboració del pressupost. Es reforça l’apartat de Serveis Socials, perquè cal 
atendre millor a les persones, especialment quan ve gent de fora; també es fa un esforç 
en via pública amb una unitat d’intervenció ràpida, per bé que s’hauran d’analitzar els 
resultats assolits. Xena també destaca que en les darreres setmanes la Junta de Govern 
ha contractat el reasfaltat de dotze carrers i, quant als espais culturals de petit format, 
aviat es tornarà a obrir el teatre de “Cal Bolet” i es disposa d’altres espais com el Casal, 
els Trinitaris, etc. L’any 2005 s’obrirà la nova residència sociosanitària, es remodelarà 
la rambla de Nostra Senyora, es crearan places de centre de dia, etc. En definitiva, ERC 
té confiança en aquest pressupost. 
 
El regidor Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) es manifesta orgullós del 
pressupost, el qual és fruit del diàleg i d’una certa entesa. S’aposta per la Vilafranca del 
segle XXI, amb una nova dimensió cultural (Auditori, Museu, etc.) i una ambició de 
cohesió social (pla d’ascensors en edificis, borsa d’habitatges, PERI nucli antic, etc.). 
Es detecta un increment substancial de la despesa en polítiques socials, i estem en 
presència d’un pressupost progressista fet des del diàleg, que també advoca per una 
ciutat oberta que tingui cura dels espais oberts (Rambla Nostra Senyora, plaça Milà i 
Fontanals, plaça dels Segadors, etc.). 
 
Després d’aquest torn d’intervencions, el ponent i regidor d’Hisenda Francisco Romero, 
fa referència al desacord en termes numèrics amb CiU, i diu que la proposta de CiU és 
pitjor que la de l’any passat. Romero explica que la proposta de CiU té només una 
pàgina, i estableix sense rigor prioritats genèriques que no es quantifiquin ni es raonen, 
a banda d’establir un llistat d’inversions no justificat a modus de carta als Reis. El 
pressupost ha d’establir prioritats i estudiar-ne la viabilitat, i no és acceptable fer una 
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proposta simple amb un cost inassumible, sinó és (afirma Romero) des de la cultura del 
no en la qual CiU s’ha instal·lat. 
 
Sobre la intervenció del PP, Francisco Romero afirma que les seves propostes eren 
constructives i positives, la qual cosa ha fet possible la coincidència en diverses 
matèries. 
 
En relació amb alguns aspectes de la intervenció de la CUP, Francisco Romero 
manifesta que el pressupost ja és participatiu: tres grups municipals l’han elaborat amb 
diàleg amb la resta de grups, hi ha relacions permanents amb entitats i representants 
veïnals, hi ha propostes dels consells de participació, etc. Cal avançar més en matèria de 
participació ciutadana en el pressupost, però sense caure en una metodologia 
assembleària, perquè les experiències existents són escasses, i no sempre positives ni 
equiparables. També afirma Romero que les propostes específiques de la CUP 
(semàfors amb senyals acústics, capella del cementiri, etc.) seran traslladades als 
diferents regidors delegats per al seu estudi. 
 
Otger Amatller (CUP) lamenta que les seves propostes no hagin tingut resposta, i el 
preocupa que s’entengui des del govern que aquests són uns pressupostos participatius. 
El ROM ja preveu mecanismes de participació ciutadana, però la realitat és que no 
s’està acomplint. 
 
Aureli Ruíz (CiU) destaca que s’ha dit que estem davant d’un pressupost d’esquerres, 
quan curiosament ha merescut el suport del PP, i parlar de dretes i d’esquerres en 
assumptes locals no és sovint assenyat. Ramon Xena ha destacat l’augment en Serveis 
Socials parlant de la nova residència, les places de centre de dia, etc., quan aquests 
assumptes no es reflecteixen en el pressupost. A parer d’Aureli Ruíz, no s’ha d’analitzar 
el pressupost partida per partida, sinó que s’ha de valorar el seu conjunt i la seva 
estructura, i els resultats de l’anàlisi són preocupants. Ell ha posat sobre la taula grans 
prioritats que no són ateses, i a més sembla que el pressupost vol promocionar un 
govern i un alcalde, amb partides importants dedicades a gabinet d’alcaldia, publicitat, 
despeses de representació, etc. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) sobre la participació ciutadana, afirma que 
el govern municipal la vol potenciar, però cal actuar amb prudència i anar fent proves, 
perquè l’assumpte és molt complex. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve agraeix l’esforç de diàleg de tots els grups, amb 
inclusió dels de l’oposició. Agraeix especialment les aportacions de la CUP i del PP, i el 
vot favorable d’aquest darrer grup municipal al pressupost. 
 
 
V. OPERACIÓ DE CRÈDIT 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ SIS-
CENTS SETANTA-DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC AMB QUARANTA-VUIT 
EUROS (1.672.825,48 €) amb la finalitat d’obtenir els recursos necessaris per al 
finançament dels projectes d’inversió que figuren en el pressupost municipal de 
l’exercici de 2005. 
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SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes  les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la 
Diputació de Barcelona el conveni regulador del programa CRÈDIT LOCAL per a 
l’obtenció d’un préstec d’import 1.672.825,48 €. 

TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus 
d’interès del mateix préstec, amb càrrec al programa CRÈDIT LOCAL i sotmès a les 
condicions que imposen les normes reguladores. 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de 
la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona 
gestioni precisa autorització. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero afirma que com cada any i per a finançar 
inversions es demana aquest crèdit a través de la Diputació, amb unes condicions 
globals molt favorables i tenint en compte el marc derivat de la Llei d’estabilitat 
pressupostària. 
 
 
VI. MANIFEST PER LA CONVIVÈNCIA 
 
Es proposa, per iniciativa del Consell per la Convivència, l’aprovació del següent 
Manifest: 
 

“Vilafranca és una ciutat dinàmica, moderna i amb una bona qualitat de vida, 
amb un component humà que es caracteritza per la seva tolerància, respecte i 
solidaritat amb els altres. Es un espai de convivència, d’hospitalitat, de creativitat, 
d’intercanvi cultural, social, econòmic……un espai de relació en què la gent està 
satisfeta de viure-hi, on tothom hi té un    lloc i és benvingut. 

Ara és el moment de fer una reflexió sobre Vilafranca com espai de convivència. 
La ciutat és el marc de la nostra relació amb persones i col·lectius diferents. Relació 
que sempre és beneficiosa i enriquidora perquè significa perfeccionar, intercanviar i 
comunicar coneixements i experiències    

A Vilafranca ens trobem amb un repte: el d’impulsar col·lectivament els valors 
que ajudin a fomentar la bona convivència, base damunt la qual s’alça la salut de la 
nostra democràcia i una condició essencial per al progrés econòmic i social.  

Així, doncs, la convivència ciutadana passa per combatre qualsevol 
manifestació d’exclusió però també per crear i promoure ponts entre cultures i 
comunitats, fomentant l’intercanvi, el coneixement mutu, promovent la informació i la 
reflexió com a forma de fer front als estereotips i a la generalització.      

Estem absolutament convençuts que sumant actituds i valors cívics i humans 
estem consolidant una comunitat més respectuosa amb els drets de la ciutadania. En 
aquesta perspectiva caldrà fomentar les relacions entre les persones, la convivència i el 
respecte individual i col·lectiu tenint en compte la diversitat de costums i de cultures.     

Per això, pensem que més enllà dels interessos i opinions particulars, es 
necessari que tots els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca, les entitats, associacions i 
les institucions signem un compromís amb la ciutat amb l’objectiu de millorar-la en el 
sentit de :   
      1-Fer que Vilafranca sigui una ciutat acollidora, on el diàleg, la tolerància i el 
respecte formin part del nostre comportament quotidià. 
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2-Comprometre’s cadascú des de les seves responsabilitats, a participar en la 
sensibilització del conjunt de la població a favor dels valors democràtics. 

3- Instar al conjunt de la societat, als mitjans de comunicació, als poders 
públics a prevenir activament qualsevol acció incívica  i discriminatòria.                                 
            4- Fomentar el tracte respectuós amb les persones i l’entorn, l’ús correcte dels 
béns públics, el mobiliari urbà i els equipament comunitaris. 

5- Assumir la normativa municipal creada especialment per ordenar 
jurídicament el desenvolupament de les diferents matèries i aspectes que  
conformen la convivència a Vilafranca.  

 6- Afavorir la col·laboració activa dels vilafranquins i de les vilafranquines per 
a la ciutat, amb l’objectiu d’enriquir al màxim aquest projecte de ciutat i potenciar 
aquelles iniciatives que ajudin a difondre la participació i el civisme entre la 
ciutadania.     

 7- D’aquesta manera ens comprometem lliurament a convertir la convivència 
en un repte comú per fer realitat una ciutat millor, que aconsegueixi majors nivells de 
qualitat i que satisfaci els anhels comuns de millora de tots els vilafranquins i les 
vilafranquines. Que el civisme, la tolerància i el respecte siguin les millors garanties de 
la defensa de la convivència. 

 
Aquest Manifest ha estat aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la proposta la regidora Anna Girona, tot destacant que la iniciativa ha partit del 
Consell per la Convivència. La qüestió de la convivència requereix un ampli consens 
polític i social, especialment tenint en compte la realitat del fenòmen migratori. Cal 
difondre el Manifest i els seus valors, en termes positius. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport al Manifest, però demana que no es quedi en paper 
mullat. Les normes de convivència són molt àmplies, i inclouen aspectes com el 
correcte estacionament dels vehicles, no fer pintades, portar a terme una bona gestió 
dels residus, etc. La societat s’hi ha d’implicar, i també el govern municipal, fent 
complir la normativa. En aquest sentit, la manca d’ampliació en termes suficients de la 
Policia Local no ajuda al compliment efectiu dels propòsits del Manifest. 
 
Anna Girona (equip de govern) afirma que el Manifest és obert a tota la població, 
autòctona i nouvinguda. Tothom ha d’adoptar conductes cíviques i respectar els espais 
públics, i a això hi ha de contribuir tant l’Ajuntament com la ciutadania. La Policia és 
important, però amb mesures policials no n’hi ha prou; cal continuar les campanyes 
sobre civisme, i agrair la col·laboració del voluntariat. 
 
Pere Regull (CiU) reitera el seu suport al Manifest, però afirma que a més de les 
campanyes sobre civisme cal adoptar quan calgui mesures coercitives, i actualment no 
hi ha prous mitjans per a fer-ho. És trist comprovar que de vegades són persones amb 
certa cultura les que tenen comportaments incívics. 
 
Finalment, Anna Girona (equip de govern) afirma que les campanyes tenen el suport 
d’un policia, amb un increment de les mesures coercitives. També serà d’un gran ajut la 
nova figura del guàrdia de barri. 
 
 
VII. MOCIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 



 17

Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 
 Des de la CUP de Vilafranca hem emprès diferents iniciatives per tal d’iniciar 
un procés de democratització real de la vida dels vilatans/es del nostre poble, fent un 
exercici de participació ciutadana i reforçant la construcció democràtica de la Vila. 
 És per això, que des de la CUP considerem molt important que tots/es els 
ciutadans/nes puguem participar activament en l’elaboració dels pressupostos 
municipals de l’Ajuntament, ja que representa un instrument d’aprofundiment de la 
democràcia institucionalitzada. D’aquesta manera entenem els pressupostos 
participatius com un apropament de la vida política pública cap als vilatans i vilatanes 
de la nostra població, així com un mecanisme de control sobre la vida pública 
municipal. 

Des de la CUP considerem que és possible iniciar a la nostra Vila, la discussió i 
execució d’uns Pressupostos Participatius, tals com s’ha donat a poblacions com Rubí, 
Córdova o Porto Alegre. D’aquesta manera es potenciaria la transparència 
administrativa i s’estimularia el desenvolupament d’una nova cultura de la ciutadania 
basada en l’autogestió política. 

Cal apostar doncs, per superar l’actual marc de participació local i reactivar en la 
mesura que sigui possible una democràcia que impliqui una participació directa de la 
població. 

Atesa també, la voluntat de l’actual alcalde de Vilafranca, quan ocupava l’àrea 
de participació ciutadana, d’elaborar uns pressupostos participatius, 

Atès tot això, la Cup demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
 
Que en els pressupostos municipals del 2005 es contempli una partida 

pressupostària per a l’àrea de Participació Ciutadana per tal d’iniciar els processos 
necessaris per a l’elaboració d’uns pressupostos participatius de cara a l’any vinent. 

 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (grups de la CUP i de CiU) i 14 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i PP). 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que ja s’ha parlat d’aquest assumpte avui arran del debat 
dels pressupostos. Cal que en la perspectiva de l’any vinent hi hagi un procés de 
participació real en la confecció del pressupost municipal. A altres llocs s’ha fet i la 
valoració global és positiva. La gent ha de poder opinar en molt aspectes com ara les 
inversions, i el  Reglament Orgànic ho preveu. Caldria anar avançant en aquesta línia de 
mica en mica. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot contrari. Malgrat que cal apostar pels pressupostos 
participatius, prèviament s’han de seguir unes fases prèvies. Les experiències previstes 
de participació en temes com la rambla de Nostra Senyora i l’eix del ferrocarril serviran 
de test. Quant al presupost d’enguany, s’ha fet una sessió d’audiència pública, a la qual 
només van assistir-hi tres persones. També es podria incloure en el butlletí 
l’Ajuntament Informa un formulari per tal que tothom pogués expressar les seves 
prioritats en matèria pressupostària. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció. La sessió d’audiència va comptar amb poca 
participació perquè no es va preparar adequadament. Cal anar avançant, i l’èxit només 
serà possible si l’equip de govern té confiança en la idea. 
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Francisco Romero (grup Socialista i equip de govern) remarca que està previst reforçar 
la participació ciutadana en diversos processos. Es vol estudiar la qüestió i anar 
avançant, però per a fer-ho no és necessària l’existència d’una partida pressupostària 
específica. 
 
Otger Amatller (CUP) admet que cal una fase prèvia, i per això es demana un estudi i 
que es vagi avançant de mica en mica. El pressupost ha de preveure (i a parer seu no ho 
fa) recursos que facin viable aquest procés gradual. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que existeix un conveni amb la Universitat Autònoma 
per estudiar possibles metodologies de participació ciutadana. Les experiències són 
poques i diverses, i haurem de veure què som capaços de fer. 
 
 
VIII. MOCIÓ RETRAT DEL REI EN EL SALÓ DE SESSIONS 
 
Se sotmet al ple la següent moció del grup de la CUP: 
 
 Atès que en el Ple Municipal de Vilafranca del Penedès es va decidir que 
s’estudiaria la possibilitat de treure o substituir el quadre del rei de la sala de plens i que 
després en junta de portaveus es va arribar a la decisió que s’actuaria al respecte. 

Atès que la majoria de grups municipals de l’Ajuntament de Vilafranca estem en 
contra de tenir aquest quadre encapçalant els nostres plens. 

Atès que la llei no estableix ni les dimensions del quadre del rei ni el lloc on ha 
d’estar exposat. 

Atès que a l’arxiu de Salamanca els hi agrada molt guardar les coses dels 
catalans i catalanes. 

Atès que el millor lloc on pot estar un quadre amb un personatge d’aquestes 
característiques és al seu regne. 

 
Atès tot això, des de la CUP demanem que el ple municipal aprovi les mesures 

seguidament esmentades: 
Enviar el quadre del rei que fins ara teníem a la sala de plens de l’Ajuntament de 

Vilafranca, a l’arxiu de Salamanca per tal de que ens el guardin i no ens el tornin mai 
més (al contrari dels arxius robats durant la guerra civil).  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 4 vots a favor (CUP i ERC), 11 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV- i PP) i 6 abstencions (grup de CiU). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que ha observat alguna reforma en el saló de sessions. 
S’ha instal·lat un escut del municipi, però el retrat del Rei subsisteix en un lloc diferent 
(de cara als regidors). Cal fer complir els acords presos al respecte en ple i en junta de 
portaveus, i a més denunciar la situació dels Arxius de Salamanca. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el seu vot contrari. L’aprovació de la moció vulneraria la 
llei; a més, el Rei és un símbol de l’Estat i de la democràcia, i la moció en fa befa. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que la norma no estableix les dimensions ni la ubicació de 
l’efígie del Rei. Ell troba correcte retirar el retrat actual i enviar-lo a l’Arxiu de 
Salamanca. 
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Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) rebutja la moció. S’ha de respectar la 
normativa vigent, i a més no és adient frivolitzar amb un assumpte important com els 
Arxius de Salamanca. 
 
Pere Regull (CiU) recorda la normativa vigent, segons la qual si es retira el quadre 
actual se n’hauria d’ubicar un altre. El seu grup s’abstindrà a l’espera que pugui canviar 
la normativa vigent, o bé trobar alguna fórmula que sigui conforme amb aquesta 
normativa. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que no s’han de fer bromes sobre els 
Arxius de Salamanca. S’ha fet el que va ser acordat sobre el lloc d’ubicació del retrat 
del Rei, i demana que la moció sigui retirada. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que l’acord de ple no s’ha acomplert, perquè es deia 
que s’havia de substituir el quadre per un altre element. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve aposta per respectar la llei, i lamenta que l’assumpte 
es tracti en to de broma. S’ha d’abordar la qüestió seriosament, i no fer befa de cap 
símbol. 
 
 
IX. MOCIÓ ESTAT VIA PÚBLICA 
 
Es llegeix la següent moció del grup de CiU: 

 
Atès que alguns indrets de la vila es troben en una situació molt malmesa. 
Atès que els serveis municipals de via pública a Vilafranca són insuficients. 
Atès que cal millorar: la neteja, en general i l’estat dels embornals, en concret; la 

instal·lació elèctrica d’alguns fanals (que poden esdevenir summament perillosos); el 
preocupant incompliment de la normativa de l’horari de portar la brossa als contenidors 
i la quantitat de mobles i deixalles que romanen al costat dels contenidors durant dies i 
dies; l’estat de les voreres i dels carrers, que són plens de forats i altres deficiències que 
es poden observar a la via pública de la nostra vila; la dificultat que tindrien els 
bombers per treure d’alguns pisos als veïns en cas d’incendi; el mal funcionament 
d’algunes pilones amb comandament a distància que haurien de permetre el pas dels 
veïns autoritzats; l’abandó de l’arbrat de la vila... 
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 
 
La constitució d’una comissió Municipal amb representació paritària dels grups 
municipals per: 
 

1.- Habilitar un número de telèfon gratuït (900) on els vilafranquins puguin 
avisar de les deficiències que observin a la via pública i substituir l’actual número de 
telèfon del carrer. 

2.- Crear els mecanismes que motivin la ciutadania de Vilafranca a fer servir 
aquest servei, tal com campanyes informatives, i que, per tant, tingui la màxima eficàcia 
possible. 
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Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de CiU, PP i CUP) i 12 en 
contra (grups Socialista - PSC-ICV- i d’ERC). Es fa constar que en la discussió i 
votació d’ aquest punt i dels següents de l’ordre del dia s’ha hagut d’absentar del saló 
de sessions la regidora del grup Socialista –PSC-ICV- Àngels Agramunt. 
 
Defensa la moció, en nom de CiU, Fernando García, que després de desitjar un bon 
nadal a tothom afirma que la seva moció està molt viva, perquè la gent del carrer parla 
constantment de la degradació de la via pública. La moció és constructiva i 
participativa, i arrenca de les inquietuds populars. Cal que tothom s’impliqui per poder 
tenir un carrer més agradable i endreçat. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció. Cal un telèfon conegut per la gent, i que 
la intervenció municipal de resposta pugui ser ràpida. 
 
Josep Ramon (PP) considera que la part dispositiva de la moció és positiva, ja que 
pretén que tothom col·labori en el manteniment de la via pública. En canvi, l’exposició 
de motius pot obligar l’equip de govern a mostrar el seu rebuig. 
 
Anna Girona (grup Socialista –PSC-ICV-) dubta que la moció sigui constructiva. 
Centrant-nos en la part dispositiva, cal facilitar la participació, però és millor que tot se 
centralitzi a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (atenció única), eliminant el 
telèfon específic per assumptes del carrer. Ja actualment hi ha participació: trucades, 
correu electrònic, contactes amb associacions de veïns, etc. Anna Girona rebutja la 
moció, perquè a més no cal crear cap nova Comissió, sinó que es pot parlar d’aquests 
assumptes en el si del Consell de Policia Comunitària. 
 
Fernando García (CiU) afirma que ell trasllada al ple la veu del poble. Les mesures fins 
ara existents (Comissió, telèfon, etc.) no donen resultats satisfactoris, i si passeguem per 
Vilafranca (Ramon Xena abans ho feia i elaborava reportatges fotogràfics, diu) veurem 
moltes deficiències: contenidors d’escombraries plens a les 6 de la tarda, mobles i 
objectes deixats a qualsevol lloc, embornals inservibles perquè s’han asfaltat juntament 
amb la calçada, cotxes a la venda en ple carrer, deixalleries ambulants al costat de tots 
els contenidors, brutícia, voreres estretes, armaris de telecomunicacions mal situats, 
pintades als edificis i llocs públics, etc. Cal arrenjar els problemes de la Vilafranca real. 
 
Ramon Xena (ERC) replica que ell camina per Vilafranca i trepitja el carrer segurament 
més que Fernando García. Quan observa alguna deficiència avisa als serveis 
competents, i això és el que haurien de fer tots els regidors. Cal potenciar el civisme, i 
enguany es prendran mesures per intentar millorar la via pública. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que aquests assumptes es podrien tractar en el si de la 
Comissió d’Urbanisme, i pregunta quan estarà instal·lada la nova centraleta única a què 
s’ha referit Anna Girona. Contesta Anna Girona que la centraleta no està prevista en el 
pressupost de 2005, i que s’instal·larà quan sigui possible. Anna Girona, quant a la 
intervenció de Fernando García, afirma que les anomalies s’haurien de denunciar, i el 
convida a participar en nom del seu grup en el Consell de Policia Comunitària, on 
aquestes qüestions són examinades. 
 
Fernando García (CiU) defensa que es puguin dir totes les coses que calguin al ple, i 
considera que el telèfon proposat tindria un cost reduït. Replica Joan Pareta (grup 
Socialista –PSC-ICV) que els aspectes de detall es poden parlar en el marc de les 
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Comissions, ja que les intervencions tan llargues en el si del ple, encara que puguin ser 
legítimes, poden avorrir la gent. 
 
 
X. MOCIÓ SELECCIONS ESPORTIVES CATALANES 
 
La moció que finalment s’ha sotmès a votació, proposada pel grup de CiU i després 
d’una esmena formulada per ERC i acceptada per la ponència, té el text següent: 
 

El no reconeixement per part de la FIRS de la selecció catalana de patinatge a 
Fresno (EEUU) ha posat en evidència les pressions que de tot tipus ha realitzat la 
Federació Espanyola de Patinatge, la Secretaria de Estado para el Deporte, el Consejo 
Superior de Deportes, el COI i el Govern central, a través de les ambaixades de 
diversos països, perquè Catalunya no pogués avançar cap al seu desig legítim de tenir 
selecció catalana pròpia. 

A Fresno no només es va demostrar que des de l’Estat Espanyol hi ha una ferma 
voluntat d’impedir que Catalunya tingui seleccions catalanes, en aquest cas de 
patinatge, sinó també que estan disposats a utilitzar qualsevol mètode, ja sigui la 
pressió política, econòmica -  mètodes coercitius que han estat denunciats per 
representants de Colòmbia, Austràlia i Camerún - per tal de que Catalunya no pugui 
veure les seves reivindicacions complertes,.  

Quan Catalunya va guanyar el Mundial B d’hoquei patins a Macau, es va veure 
com s’obria una gran esperança perquè la selecció catalana fos admesa a la FIRS, i es 
va poder comprovar amb optimisme com des del govern de la Generalitat semblava que 
es donés un gran recolzament a la mateixa. 

Els mètodes coercitius que es van emprar a l’assemblea de la FIRS i el 
desenvolupament de la mateixa mostren un gruix important d’irregularitats que deixen 
una petita porta oberta perquè el TAS (Tribunal d’Arbitratge de l’Esport) de Lausana 
es pronunciï a favor de la selecció catalana de patinatge 
  

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

Primer.- Denunciar el joc brut emparat per la Federació Espanyola de 
Patinatge durant l’assemblea de la FIRS per tal d’impedir el reconeixement oficial de 
la selecció catalana de patinatge. 

Segon.- Exigir als membres del COE (Comitè Olímpic Espanyol) i també del 
CSD (Consejo Superior de Deportes) que admetin la plurinacionalitat de l’Estat 
espanyol i el conseqüent reconeixement de la selecció catalana de patinatge. 

Tercer.- Demanar al Govern de l’Estat que demostri amb fets l’estat 
plurinacional que diu defensar, i que en aquest cas, implica treballar perquè Catalunya 
pugui tenir seleccions esportives pròpies, sense posar-hi ni obstacles ni impediments. 

Quart.- Sol·licitar al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat 
que no cedeixin i continuïn implicant-se per aconseguir el reconeixement de les 
seleccions esportives catalanes. 

Cinquè.- Mostrar el suport d’aquest Ajuntament al reconeixement de la Selecció 
Catalana de Patinatge i a un futur reconeixement de les seleccions esportives 
catalanes.  

Sisé.- Comunicar els anteriors acords al Govern de l’Estat, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Patinatge i a la 
Federació Espanyola de Patinatge. 



 22

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest 
darrer al grup del PP. 
 
Defensa la moció en nom de CiU la regidora Emília Torres, que lamenta la decisió 
presa a Fresno per la FIRS en el sentit de no reconèixer oficialment la selecció catalana 
de patinatge, i aposta per donar suport a la Federació Catalana. Enguany en el Congrés 
dels Diputats es va aprovar una moció que semblava donar via llure  al reconeixement 
oficial de les seleccions catalanes, i que no s’ha acomplert. Torres rebutja les pressions 
del Govern espanyol per tal que no es produís el reconeixement, afirma que la 
competència exclusiva en matèria d’esport correspon a la Generalitat i que les 
federacions esportives són entitats privades, sense que els governs hi hagin d’interferir. 
Cal donar suport a totes les iniciatives que tendeixin al reconeixement de les diferents 
seleccions esportives catalanes, i a Madrid una iniciativa de CiU i del PNB per canviar 
en aquesta línia la Ley del Deporte no va prosperar per l’oposició del PP i del PSOE 
(amb inclusió dels diputats socialistes catalans). 
 
Tot seguit es planteja l’esmena d’ERC que ja s’ha incorporat al text, en la línia de 
considerar que la Generalitat actualment està treballant en ferm pel reconeixent oficial 
de les seleccions, i que cal continuar fent els esforços necesaris. Emília Torres accepta 
l’esmena en nom de CiU, tot dient però que la feina positiva que està fent el Govern de 
la Generalitat ja s’havia començat durant l’anterior Govern de CiU. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció i demana encapçalar-la també, per bé que 
a parer seu no s’hauria d’apostar (com ho fa la moció) per l’admissió de la 
plurinacionalitat de l’Estat espanyol, ja que la CUP creu en un Estat propi per als Països 
Catalans. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, destacant que a Espanya a nivell 
oficial hi ha d’haver una única selecció. Quant a la votació de Fresno, és significatiu 
que la votació en contra de l’admissió de la Federació Catalana va tenir resultats amplis 
i aclaparadors. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra favorable a la moció, en la 
mateixa línia de votacions anteriors. No obstant, demana a CiU que en el futur les 
exposicions de motius de les mocions siguin més prudents i mesurades pel que fa a les 
actuacions dels governs, si es vol que siguin recolzades pels grups del govern. 
 
 
XI. MOCIÓ POLICIA COMUNITÀRIA 
 
El text de la moció presentada pel PP és el següent: 
 
 ATES que en el Ple celebrat el passat dia 22 de juliol del 2.003  es va aprovar 
una moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, en la que s’acordava que 
la Policia Local  es desplegués de forma que pogués prestar el servei de policia  
comunitària, més conegut com a guàrdia de barri. 

ATES que aquest desplegament del servei de policia comunitària s’ha anat 
postergant  per la necessitat de negociar les condicions de treball  dels agents que 
hauran  de prestar  aquest servei,  així com de  contractar nous agents que han de 
realitzar una   formació a l’ Escola de Policia.   
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 ATES que  en el Consell de Participació Ciutadana sobre Policia de Proximitat, 
creat arran de la moció abans esmentada ,  l’Equip de Govern ha fet fa poc una proposta 
de  desplegament del servei de policia comunitària . 
 ATES  que per al desplegament adequat del servei de policia comunitària i altres 
serveis de la Policia Local  (caps de setmana, serveis de guàrdia ) és necessari continuar 
incrementant de forma esglaonada el nombre d’agents com s’ha fet fins ara (3 agents en  
l’ any 2.004, 4 agents en l’any 2.005 i serien necessaris 4 més en l’any 2.006).  
 
El Grup Municipal  del Partit Popular sol·licita que pel Ple de l’Ajuntament  de 
Vilafranca del Penedès, S’ACORDI : 
 

-  Que durant  el primer trimestre de l’any 2.005  la Policia Local  es desplegui 
de forma que pugui  prestar el servei de policia comunitària  , o guàrdia de barri. 

-  Que en el pressupost per a l’any  2.006 s’ampliï la plantilla de la Policia Local 
en quatre places més. 
 
Aquesta moció no s’ha sotmès a votació, al ser retirada pel portaveu del PP Josep 
Ramon. 
 
Josep Ramon retira la moció tenint en compte que el desplegament del guàrdia de barri 
s’ha hagut de retardar. Ara hi ha el compromís de portar-lo a terme en el primer 
trimestre de 2005, i la moció es deixa sobre la taula a l’espera del compliment d’aquest 
compromís contret. 
 
 
XII. MOCIÓ SERVEI DE MICROBÚS 
 
Es dóna lectura a la moció següent del grup del PP: 
 
 ATES   que en el Ple celebrat el 23 de setembre del 2.003  es va aprovar una 
moció  presentada pel Grup Municipal del Partit Popular,  esmenada in voce pel Grup 
Municipal d’ERC ,   en la que s’acordava : Preveure l’ampliació del recorregut del 
microbús als barris de la Girada i del Moli d’en Rovira en el moment en  què els nous 
habitatges  de la Girada II, el Molí d’ en Rovira  Sud i els serveis  existents i previstos  
(Residencia Sociosanitaria , residència  del Molí d’ en Rovira , etc )  situats  en aquests 
barris  suposin una demanda  del servei. També  s’ha  de fer un estudi en profunditat  
sobre les necessitats de transport públic  que té la vila ( amb inclusió  de la zona 
esportiva ) valorant  barris, indrets , horaris etc. 
 ATES  que ja ha començat a construir-se nous habitatges  a la Girada II i en el 
Molí d’ en Rovira Sud,  i està prevista per al setembre del 2.005 la inauguració de la 
Residencia Sociosanitaria  , fets que comporten   una demanda del servei de microbús   
que fa necessària  l’ampliació del recorregut del microbús  . 
 ATES que una de les mesures del P.O.E.C. és l’ augment a tres línies del servei 
de microbús. 
 ATES que en el Pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2.005 no està prevista 
cap partida  que cobreixi l’augment de cost que comporta   l’ ampliació del recorregut i 
la millora del servei del microbús,  ja què s’ha estar a l’ espera d’ un estudi de 
mobilitat, que està a punt de enllestir-se.  
  
  El Grup Municipal del Partit Popular  sol·licita que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedés , S’ACORDI :  
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 - Instar  l’  Equip de Govern   perquè una vegada enllestit l’ estudi de mobilitat   
negociï  amb la concessionària del transport públic  de línies de microbús perquè es 
millori el servei  i s’ ampliï el recorregut tant als nous equipaments , com és el cas de la 
Residencia Sociosanitària , en el moment de la seva obertura, com als ja existents 
(Residencia de Moli d’ en Rovira  etc.) , així  com a las zones de nova construcció de la 
Girada  i de Moli d’en Rovira   , procedint  a la necessària modificacio del Pressupot  
per l’ any 2.005. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) defensa la moció, tot dient que l’any 2005 el servei de microbús s’ha 
d’ampliar, de forma que arribi als nous equipaments i zones residencials, en la línia ja 
marcada pel POEC. 
 
Otger Amatller (CUP) recolza la moció, ja que és positiu potenciar el transport públic. 
També opina que les parades actuals haurien d’estar ben senyalitzades, i donar-se 
informació sobre el recorregut del microbús. 
 
Aureli Ruíz (CiU) es mostra favorable a la moció. Cal un nou plantejament del servei, i 
avançar en la concreció de l’estudi sobre mobilitat. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-), en nom dels grups que conformen l’equip 
de govern, dóna suport a la moció, tot i que és agosarat quan encara no s’ha acabat 
l’estudi de mobilitat parlar ja de llocs de parada determinats. 
 
 
 
XIII. MOCIÓ MUSEU DE VILAFRANCA 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup del PP: 
 
 ATES   que en el Ple celebrat el passat 16 de Març del 2.004 es va aprovar una 
moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular,  per la que s’ acordava  que 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès donaria suport  a la rehabilitació, reforma i  en 
el seu cas ampliació del Museu del Vi – Museu de Vilafranca, i que  aquest  suport  es 
concretaria  en una aportació tècnica  i econòmica,  que conjuntament amb altres 
institucions  i entitats  , hauria de permetre   la dignificació de l’espai i recuperar  la 
qualificació de Museu. 
 ATES   que l’Ajuntament  de Vilafranca del Penedès i la resta d’entitats  que 
tenen representació en el Patronat  de la Fundació Privada  Museu del Vi- Museu de 
Vilafranca van acordar  tirar endavant la proposta més ambiciosa  de reforma integral 
de l’edifici existent del Museu i l’ adquisició de dues finques adjacents  sempre que 
puguin comptar amb el finançament necessari  i amb el suport  econòmic  de la resta 
d’administracions  (Estat , Generalitat de Catalunya, i la Diputació de Barcelona.). El 
seu cost estimat  és de 13,2 milions d’euros (superfície  construïda 7.313 m2 ). 
 ATES  que el Parlament  de Catalunya  ha reconegut  com a Museu de la Vinya i 
del Vi de Catalunya   al Museu del Vi – Museu de Vilafranca,  en virtut d’ una esmena 
realitzada pel Govern del Tripartit (PSC-ERC-IC-Verds)  a una proposició no de llei 
presentada pel Grup  Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, en la que es 



 25

demanava recolzament econòmic per el projecte de rehabilitació  , reforma i ampliació 
del Museu del Vi – Museu de Vilafranca. 
 ATES que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el Pressupost per a l’any 
2.004  va consignar 300.000 euros  per fer front a la despesa de la redacció del 
projecte definitiu de rehabilitació, reforma i  ampliació del Museu del Vi – Museu de 
Vilafranca,  i  en el Pressupost  per a l’ any 2.005  té previst  consignar  la quantitat de 
300.000 euros com a primera  aportació per a l’execució del projecte. 
 ATES que la Caixa d’Estalvis del Penedès ha manifestat la seva voluntat  
d’aportar la quantitat de 3 milions d’euros  per la  rehabilitació, reforma i ampliació 
del Museu  del Vi- Museu de Vilafranca,  i  actualment hi ha converses amb 
l’Ajuntament  per firmar un conveni en què es concreti aquesta aportació. 
 ATES  que l’Ajuntament  de Vilafranca del Penedès ,  a través de l’ Equip de 
Govern, ha fet gestions davant   diverses administracions  demanant recursos 
econòmics  per a l’ execució del projecte de rehabilitació, reforma i  ampliació del 
Museu del Vi – Museu de Vilafranca,  i s’està pendent de la seva resolució ( 
Administració de l’Estat amb la subvenció del 1% cultural, Generalitat de Catalunya, 
Diputació ). 

ATES que l’ edifici del Museu del Vi – Museu de Vilafranca està en mal estat 
(diverses estances  estan tancades al públic ) i és necessari que es procedeixi a la seva 
rehabilitació com més aviat millor. 

El Grup Municipal del Partit Popular  sol·licita que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del  Penedès, S’ACORDI : 
          Que  a l’any  2.005  l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès promogui l’inici de 
las obres d’execució de la primera fase del projecte  de rehabilitació , reforma i 
ampliació del Museu del Vi-Museu de Vilafranca, Museu de la Vinya i del Vi de 
Catalunya ,   una vegada     es concreti  l’ aportació de 3 milions d’euros anunciada 
per la Caixa d’Estalvis del Penedès, i en tot cas es tingui assegurat el finançament  de 
l’ execució d’aquesta primera fase.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) admet que el projecte integral no es pot abordar de cop, però tan bon 
punt estigui garantit el finançament cal tirar endavant la primera fase de les obres. 
 
Josep M. Figueras (CiU) dóna suport a la moció i vol conèixer la postura de l’equip de 
govern. Considera que hi pot haver una inexactitud en la moció quan parla de 
l’aportació prevista en el pressupost municipal de 2004. 
 
Joan Ríos (ERC i equip de govern) manifesta que el govern municipal accepta el 
projecte de Museu i dóna suport a la moció. S’està gestionant l’assoliment del 
finançament, i les negociacions amb Caixa Penedès es troben en la seva recta final. 
També és d’esperar que el pressupost de la Generalitat per a 2005 prevegi ajuts per al 
projecte. L’execució d’aquest projecte tindrà lloc per fases, en funció del finançament 
disponible. 
 
 
XIV. MOCIÓ FARMÀCIA BARRI LA GIRADA 
 
La moció sotmesa a votació, presentada pel PP i després de la introducció d’una esmena 
presentada pels grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC, és la següent: 
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 ATES  que en  el barri de la Girada no hi ha cap oficina de farmàcia,  a  pesar 
de la població que té actualment , la qual cosa obliga als veïns que es veuen en la 
necessitat de  comprar  medicines  a creuar la via i dirigir-se a  las oficines de 
farmàcia d’altres barris  , fet que comporta que no es compleixi el principi  d’atenció 
farmacèutica  integral permanent i adequada , establert en la Llei  31/1991 , de 13 de 
desembre , d’Ordenació Farmacèutica  de Catalunya, en els seus articles 1.2 i 2.4.   
 ATES que l’article 7.2.b) de la Llei  31/1991 , de 13 de desembre , d’Ordenació  
Farmacèutica  de Catalunya,  preveu que els Ajuntament estan legitimats per iniciar el 
procediment  d’ autorització  de la instal·lació  d’una nova oficina de farmàcia . 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
 - Que l’Equip de Govern continuï treballant, adreçant-se als estaments 
competents, per tal que s’autoritzi la instal·lació d’una nova oficina de farmàcia  en el 
barri de la Girada,  conforme al procediment  que preveu  l’article 7.2.b)  de la Llei 
31/1991, de 13 de desembre , d’ordenació farmacèutica  de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’esmena presentada, i acceptada per la ponència, anava en la línia no de demanar a la 
Consellera de Salut que autoritzés la instal·lació, sinó de continuar fent les gestions per 
a la concessió de l’autorització davant dels organismes competents. 
 
Josep Ramon defensa la moció. La farmàcia és necessària i, encara que no s’arriba als 
requeriments normatius sobre població mínima, la llei admet excepcions que poden ser 
aplicables. Cal instar el procediment, i fer-ne el seguiment. 
 
A instàncies de Pere Regull (CiU), el regidor de l’equip de govern Josep Colomé afirma 
que és convenient disposar d’una farmàcia a la Girada, i que quan algú ha demanat 
algun informe de suport a l’Ajuntament aquest s’ha emès. Es faran totes les gestions que 
siguin possibles. 
 
 
XV. MOCIÓ INSTITUT MILÀ I FONTANALS 
 
Es presenta la següent moció per part del grup del PP: 
 
 ATES que a l’ Institut Milà i Fontanals  assisteixen a classe sis alumnes  amb 
cadires de rodes i amb greus disminucions físiques, que  no tenen el personal de suport 
necessari per seguir les classes amb normalitat. 
 ATES que   l’educació és un dret fonamental de la persona i s’han de procurar 
els mitjans necessaris perquè las discapacitats físiques no siguin un impediment per 
assistir a classe amb la resta d’alumnes. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular  sol·licita que pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, S’ACORDI :   

-  Instar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè posi 
a disposició de l’ Institut Milà i Fontanals els mitjans necessaris perquè el sis alumnes  
amb cadires de rodes puguin seguir les classes de forma adequada . 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 8 vots a favor (grups del PP, de CiU i de la CUP) 
i 12 abstencions (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
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Josep Ramon (PP) després d’aclarir que els alumnes afectats són vuit i no sis, defensa 
que cal posar a l’abast dels alumnes amb discapacitats els mitjans adients, com ja es va 
fer en el cas de l’escola Mas i Parera. 
 
Àssen Cámara (CiU) es mostra favorable a la moció, ja que cal resoldre el problema 
pedagògic. Consta que la Generalitat ja hi està intervenint, però és positiu fer la pressió 
adient. CiU ha parlat amb el director de l’Institut, i aquest agrairia el suport municipal. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV) manifesta que el problema dels vetlladors 
(persones que s’asseguren que els alumnes arribin correctament al centre) ja està resolt. 
El problema ara pot ser de recursos pedagògics. En aquest sentit, el Departament 
d’Educació de la Generalitat ha requerit el director de l’Institut perquè avalui la situació 
i demani els recursos necessaris. La Generalitat està disposada a posar els mitjans 
raonables que es demanin, per la qual cosa la moció no té sentit i hauria de ser retirada. 
Només si el problema no resta solucionat pels mitjans normals caldria fer pressió. 
 
Ramon Xena (ERC), en la mateixa línia que l’altre grup de govern, afirma que el 
Departament d’Educació de la Generalitat, després de rebre una carta dels pares, ha 
instat al director del centre a demanar els recursos que necessiti, demanda que encara no 
s’ha formalitzat. És millor fer un seguiment i no aprovar una moció, amb la finalitat de 
no interferir quan s’ha fet palesa una actitud receptiva. 
 
Finalment, el portaveu del PP demana que la moció es voti, i els grups de l’equip de 
govern anuncien la seva abstenció. L’alcalde Marcel Esteve lamenta la situació, perquè 
tothom està d’acord amb el fons i estem davant d’una qüestió de simple procediment; 
seria preferible de moment limitar-se a fer un seguiment i certes gestions. 
 
 
XVI. MOCIÓ PINTADES EDIFICIS 
 
S’ha presentat una moció del PP reclamant mesures per eliminar les pintades incíviques 
en edificis. 
 
No obstant, queda sobre la taula la moció a instàncies del portaveu del PP Josep Ramon, 
atès el compromís del govern municipal d’emprendre iniciatives en aquest sentit. Josep 
Ramon afirma que si el compromís no s’acomplís la moció es tornaria a presentar. 
 
 
XVII. MOCIÓ  NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups d’ERC, Socialista –PSC-ICV-, de CiU i 
de la CUP: 
 
La situació democràtica al nostre país massa vegades tregiversa la realitat fins a no 
deixar-nos adonar de la seva misèria. 
 

“Tot va començar el dia 19 de setembre d'aquest any, entre les 18.00 i 20.00h. 
Estava a la meva habitació utilitzant l'ordinador com habitualment. Estava berenant 
tranquil·lament, mentre navegava per la xarxa. Em vaig fixar en les etiquetes dels 
productes, i vaig veure, que estaven en castellà, anglès, rus, xinès, japonès, àrab... No 
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hi havia la llengua del nostre país, però sí d'altres països. De fet ja m'havia fixat en 
aquest assumpte en altres ocasions, però com que aquell dia estava tan avorrit, vaig 
decidir reclamar. 

Vaig anar a la web dels dos supermercat on acostumo a anar a comprar i a una 
empresa lletera bastant coneguda, vaig entrar a "Atenció al Client", els vaig dir que si 
si us plau podien etiquetar els seus productes al català, que som molts consumidors 
catalans, que no ens discriminin, i que volia una resposta del motiu pel qual no ho feien 
i no volia que passessin del missatge. També els vaig dir que si abans de l’1 d'octubre 
no rebia cap resposta tornaria a enviar e-mails amb més protestes. Vaig firmar el 
missatge com a Cap de l’Exèrcit del Fènix, la meva web.” 

Aquest relat és cert. Des del 30 de setembre fins el 15 de desembre dia que ha 
comparegut davant el jutge, aquest jove de catorze anys i la seva família han estat 
acusats de càrrecs terroristes. Se’ls ha perseguit, se’ls ha interrogat, se’ls ha  regirat 
tota la casa, se’ls han pres els ordinadors i objectes personals amb el motiu d’obtenir 
proves.     

Atesa la paradoxa en què un jove adolescent del nostre país s’ha vist immers a 
causa de la seva actitud valenta i lloable de criticar i protestar, d’una manera irònica i 
inocent, davant la negativa de tres grans empreses a etiquetar els seus productes en 
català. 

Atès que són, en tot cas, aquestes empreses —concretament Mercadona, Dia i 
Leche  Pascual— les que vulneren la llei i els drets dels ciutadans i consumidors 
catalans i no pas el noi. 

Atesa l’actitud de la policia espanyola i els equips d’intel·ligència d’inculpar el 
jove d’amenaces terroristes pel sol fet de no comprendre ni les raons ni les maneres de 
reivindicar la necessitat que a Catalunya s’etiqueti com a mínim en la llengua pròpia 
del País. 

Atesa la facilitat amb què les grans marques espanyoles defensen els seus drets 
sense tenir en compte els drets dels ciutadans del país on venen els seus productes. 

Atesa la complicitat dels estaments espanyols a secundar els interessos de les 
grans empreses per sobre els drets dels ciutadans. 
  
Per tot això s’acorda: 
 

1.- Adherir-se a la web SUPORT FÈNIX 
http://usuarios.lycos.es/suportfenix/adweb.php de suport al jove acusat. 

2.-Donar suport al jove davant qualsevol demanda de la justícia per els fets 
presentats a la present moció. 

3.- Demanar a la justícia espanyola la restitució del dret de queixa de forma 
fefaent, pública i exemplar. 

4.- Demanar a les empreses denunciants la immediata retirada de la denúncia 
així com l’acceptació de l’etiquetatge en català dels seus productes en el territori on és 
propi, o sia, als Païssos Catalans. 

5.- De manera molt especial, fer arribar aqeuests acords i l’exigència formal 
que etiqueti en català a  l’empresa MERCADONA, per tal com és una empresa que té la 
seu social a València —territori amb llengua pròpia que compartim— i un dels 
principals  centres de distribució a la nostra vila. 

6.- Donar la  màxima difusió pública, a través dels mitjans de comunicació, a 
aquests acords com a forma de denunciar una situació injusta i de fer costat a una 
família que passa moments delicats  justament pel seu comportament cívic.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent 
aquesta al grup del PP. 
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Ramon Xena (ERC) afirma que hi ha sectors que no entenen les coses ni les volen 
entendre. La situació és greu, i la Fiscalia ha mantingut les acusacions contra el jove. 
Cal defensar la llengua i que les empreses siguin sensibles vers el català. Afirma que 
l’Ajuntament de Reus va aprovar una moció igual per unanimitat, amb inclusió del grup 
del PP. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i destaca que no es tracta d’un cas 
esporàdic, ja que s’han produït fets semblants anteriorment. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que s’abstindrà. Cal ponderar que van existir amenaces de 
bombardeig informàtic, i que l’actitud del jove no ha de ser enaltida. 
 
Emília Torres (CiU) recolza la moció. L’actuació repressiva ha estat inacceptable, i cal 
vetllar perquè les empreses etiquetin els seus productes en català. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV) manifesta que en casos com aquests cal ser 
solidaris i oferir suport. 
 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, tenen lloc les intervencions següents: 
 
a)  Pere Regull (CiU) fa referència a una recent marxa celebrada a Vilafranca contra la 
base de muntatge de vies, remarcant que la Policia Local feia fotografies de les persones 
participants, i pregunta si es tracta de pràctiques normals o si es van donar consignes. 
Contesta Xavier Lecegui que ho desconeix, i que ja se n’informarà i ho comunicarà a 
Pere Regull. 
 
b)  Josep Ramon (PP) s’interessa per les mesures que es prenen, sobretot en èpoques 
com aquestes de fred, pel que fa a les persones que no tenen casa ni allotjament. 
Contesta Ramon Xena que demà mateix li contestarà; en qualsevol cas, es disposa de 
l’alberg de Càritas, i demana que si es tenen notícies de casos concrets es facin saber als 
responsables municipals.   
  
L'alcalde, després de desitjar unes bones festes nadalenques a tothom, aixeca la sessió, 
de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

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


