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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 02/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de març de 2003 
Horari : de 20,05 a 21,30 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
Àngela Agramunt i Andreu 
Antoni Alsina i Felip 
Lourdes Bohé i Medialdea 
Josep Campamà i Sanabra 
Jordi Cuyàs i Soler 
Francisco Espín i Martínez 
Marcel Esteve i Robert 
Anna Girona i Alaiza 
Celina Guijo i Lobato 
Raimon Gusi i Amigó 
Josep Mª Marrugat i Llarch 
Joan Pareta i Papiol 
Patrocinio Recober i Caballé 
Francisco Romero Gamarra 
Lourdes Sánchez i López 
Josep Soler i Barceló 
Isabel Torrents i Sala 
Joaquim Vázquez i Barbat 
Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’HA EXCUSAT D’ASSISTIR-HI 
 
Gabriel Albertí i Rovira 
 
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 celebrada el dia 11 
de febrer de 2003. El text de l’acta és aprovat per assentiment. 
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I. COMPTES DE L’ANY 2002 DE LA SOCIETAT SERCOM, S.L . 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis de la societat privada municipal 
“Serveis Municipals de Comunicació, S.L.” (SERCOM, S.L.), i se sotmet a la seva 
consideració 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 2002, 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 uns beneficis d’10.642,56 €, destinats 
reserves voluntàries. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El president del consell d’administració de la societat, Marcel Esteve, destaca que s’han 
generat gairebé 11.500 euros de benefici, principalment gràcies al creixement dels 
ingressos propis per publicitat, i que cal continuar en aquesta línia per permetre una 
política de millora i de creixement. Els comptes ja han estat estudiats i formulats pel 
consell d’administració. 
 
Josep Campamà (CiU) remarca que el seu grup està a favor del dictamen. No obstant, 
l’ordre del dia assenyala que s’ha de censurar també la gestió social, per a la qual cosa 
cal l’informe de gestió, que en el cas de SERCOM i d’altres societats no existeix. 
Demana que aquests informes de gestió (relatius a les diferents societats municipals) es 
presentin en un proper ple, juntament amb els comptes generals del pressupost. Marcel 
Esteve contesta que ja hi ha la memòria, però que s’accepta presentar al ple properament 
informes de gestió pròpiament dits. 
 
 
II. COMPTES DE L’ANY 2002 DE LA SOCIETAT SOVIPAR, S .L. 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis de la societat privada municipal 
“Societat Vilafranquina d’Aparcaments, S.L.” (SOVIPAR, S.L.), i se sotmet a la seva 
consideració 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 2002; el 

Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. 
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 256,19 €, passant a 
resultats negatius pendents de compensar. 
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Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El president del consell d’administració de la societat, Jordi Cuyàs, destaca que la 
societat es limita a gestionar el servei de grua. La petita pèrdua enregistrada obeeix a 
incidències quant a baixes i suplències del personal de l’empresa. 
 
 
III. COMPTES DE L’ANY 2002 DE LA SOCIETAT D’HABITAT GE 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis de la societat privada municipal 
“Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L.”, i se sotmet a la seva 
consideració el dictamen següent: 
 

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 2002; el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria 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 59.822,50 €, passant a 
resultats negatius pendent de compensar.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El president del consell d’administració de la societat, Jordi Cuyàs, afirma que a l’any 
2002 es va fer un treball intern, i que s’han posat les bases per iniciar enguany les obres 
dels nous edificis dels carrers Muralla dels Vallets i dels Ferrers, una vegada s’han resolt 
els problemes puntuals apareguts. L’any 2002 no hi ha hagut per tant ingressos, però sí 
les despeses normals de funcionament, la qual cosa justifica les pèrdues generades. 
 
 
IV. COMPTES DE L’ANY 2002 DE L’EMPRESA D’AIGÜES  
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta d’accionistes de la societat privada 
municipal “Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A.”, i se sotmet a la seva 
consideració 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 2002, 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 132.984,42 €, 
quantitat destinada a reserves voluntàries. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
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El president del consell d’administració de la societat, Joan Pareta, afirma que a l’any 
2002 va existir un benefici o resultat positiu de gairebé 133.000 euros, similar a la 
previsió realitzada. Els comptes ja van ser auditats, analitzats pel consell i aprovats, i 
destaca el caràcter positiu de la transformació del sistema d’aforament al de comptador. 
En el cas de Vilafranca, aquest darrer sistema ja arriba al 37% de la població, xifra que 
s’ha de considerar molt important en partir-se fa poc de zero. 
 
 
V. LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE 2002 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde, d’acord amb l’article 174.4 de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, dóna compte al ple dels resultat de la liquidació dels 
pressupostos municipals de 2002 corresponents a l’entitat i als quatre organismes 
autònoms existents (Esports, Comerç i Turisme, Cal Bolet i Torras i Bages). 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta explica que en els cinc pressupostos la liquidació ha 
comportat romanents positius de tresoreria, que en el cas de l’entitat es concreten en 
931.568 euros. S’han produït majors ingressos que els previstos, i també economies en 
certes partides de despesa (despeses de personal i financeres, bàsicament). Quant als 
ingressos, malgrat que en conjunt han superat la previsió, es detecta que no s’ha assolit 
la previsió feta en matèria d’IBI i d’IAE, però en canvi han pujat els ingresos derivats de 
l’activitat econòmica (com l’impost sobre construccions i obres), de la participació en 
tributs de l’Estat i els d’interessos percebuts per dipòsits. 
 
Josep Campamà (CiU) opina que el resultat de la liquidació confirma el diagnòstic fet 
per CiU en el debat dels pressupostos per al 2003. Cal tendir a procurar més economies 
en la despesa, perquè no es poden esperar en el futur creixements en els ingressos, com 
ho confirma la  recaptació de l’IBI i de l’IAE. Per tant, s’imposa una reflexió amb vista 
al pressupost de 2004, perquè no es pot mantenir la tendència cap uns pressupostos 
insostenibles a mitjà termini. 
 
 
VI. OPERACIÓ DE CRÈDIT PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 17 de desembre de 2002 va sol·licitar una 
operació de crèdit a la Caixa de Catalunya a través de la Diputació de Barcelona, programa 
CRÈDIT LOCAL. 

Atès que es va sol·licitar a la Diputació una subvenció amb la finalitat de 
subsidiar el préstec esmentat amb el programa CRÈDIT LOCAL signat entre la 
Diputació i la Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

Atès que es fa necessari seguir completant la documentació necessària per l'obtenció 
de l'esmentat crèdit. 
 

En la seva virtut, s' ACORDA:  
PRIMER:  Aprovar en totes les seves parts la proposta de conveni de l’operació de 

crèdit demanada a través de la Diputació de Barcelona a la Caixa de Catalunya, programa 
CRÈDIT LOCAL, amb les condicions financeres següents: 
 
Import:   1.300.000,00 € 
Tipus d'interès:  EURIBOR + 0,10 % 
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Revisió de tipus: trimestral 
Amortització:  quotes trimestrals 
Comissió d'obertura: 0,10 % 
Durada:  12 anys (inclosos 2 anys de carència) 
Garantia: participació en els Tributs de l'Estat, manifestant que no estan 

subjectes a altres responsabilitats. 
SEGON: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona mitjançant 

acord de la Comissió de Govern del dia 13 de febrer de 2003 per import de 169.598,00 € 
destinada a subsidiar el préstec atorgat per la Caixa de Catalunya, així com el conveni en que 
es regularà la concessió de l'esmentada subvenció. 

TERCER: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè, si s'escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de la 
Generalitat, si finalment el préstec que la Diputació ha concedit precisa autorització. 

QUART: Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació que es derivi de 
l'Operació de Crèdit amb la Caixa de Catalunya, així com de la subvenció atorgada per la 
Diputació de Barcelona des del programa anomenat CRÈDIT LOCAL.         

CINQUÈ: Autoritzar als clauers (Interventor General, Tresorera Municipal i Alcalde) 
la capacitat de disposició dels fons obtinguts mitjançant el préstec. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta recorda que es tracta de formalitzar un crèdit ja 
sol·licitat per un acord del ple, malgrat que la quantitat concedida és una mica inferior a 
la demanada. Tenint en compte la subvenció en matèria d’interessos que atorga la 
Diputació, el tipus efectiu d’interés esdevé molt baix. 
 
 
VII. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire 
inajornable, l'expedient núm. 3 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de 
Suplements de Crèdit del Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors 
ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i part del 
Romanent de Tresoreria de l’any 2002 , de conformitat amb el que disposa 
l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, segons el 
detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
    
3.45301.21002 Rehabilitació premsa del vi........................ 9.280,00  
3.43203.60101 Il.luminació Parc de Sant Julià.................. 45.078,00 
2.45201.61100 Gespa artificial al camp de futbol ............. 360.000,00 
1.01101.91303 D’empreses autònom., cials. i financeres.- 
 amortització anticipada ............................. 169.598,00 583.956,00 

   TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  583.956,00 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
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Partida 
1.12101.13100 Suplències ................................................... 1.451,17 
1.31101.16000 Seguretat social empresa del personal...... 464,54 
2.31303.21200 Rehabilitació d’habitatges socials............. 9.015,18 
2.31303.22608 Assistència social (atenció primària)........ 6.037,00 
2.42202.22608 Serveis d’educació...................................... 11.408,00 
2.45105.22608 Funcionament programació estable .......... 4.500,00 
2.45107.22608 Funcionament programació estable (Casal 
 d’estiu i Diverhivern) ................................. 46.070,00 
3.32208.22608 Funcionament IDAP................................... 10.518,00 
4.46001.22608 Fira d’Entitats ............................................ 5.258,86                              
2.31302.22610 Programa serveis socials (Vellesa)............ 10.114,69 
2.45101.48900 Convenis entitats culturals......................... 3.948,00 
4.46001.48900 A entitats que realitzen activ. interès per 
 la col.lectivitat ............................................ 6.000,00 
2.42202.63200 Millores centres escolars ........................... 37.881,84 
2.45101.63200 Equipaments culturals................................ 45.075,90 197.743,18 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM.. 781.699,18 

 
F I N A N C I A C I Ó 

 
BAIXES PER TRASNSFERÈNCIA: 
VII. Partida 
2.45202.13100 Monitors Casal d’Estiu .............................. 40.968,00 
2.45107.13100 Monitors Diverhivern................................. 5.102,00 
2.41302.22608 Omic............................................................ 1.915,71 
2.45101.22608 Actes culturals ............................................ 1.523,00 
2.45101.48900 Subvencions entitats culturals.................... 2.500,00 51.933,71 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA  51.933,71 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
420.01 Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales.- 

Subvenció programa verema...................... 6.037,00 
455.03 Generalitat.- atenció primària ................... 10.114,69 
462.02 Diputació.- rehabilitació habitatges soc. . 9.015,18 
462.05 Diput.-millores llars infants/ centres escolars 21.036,00 
462.06 Diputació.- actes culturals ......................... 4.500,00                             
462.18 Diputació-Flor de Maig.- subvenció activ. 

participació entitats.................................... 5.258,86 
480.16 Particulars.- serveis d’educació ................ 890,00 
755.02 Generalitat.- subvencions obres Llars Infants 37.881,84 
761.02 Diputació.- Subv. gespa artificial camp futbol 360.000,00 
761.05 Diputació.- Subv. amortització crèdit 

Caixa de Catalunya.................................... 169.598,00 
770.00 Caixa Estalvis Catalunya.- conveni obres 

Biblioteca.................................................... 45.075,90 669.407,47 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS.............  669.407,47 
 
BAIXA D’INGRESSOS: 
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Concepte 
 
917.01 Préstec Caixa de Catalunya a llarg termini   300.812, 300.812,00 
 
TAL BAIXA D’INGRESSOS .............................. ........   -300.812,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA:  
 
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord. . 355.170,00 
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit   6.000,00 361.170,00 
 
 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT  
 DE TRESORERIA ............................   361.170,00 
 
 

RESUM FINANCIACIÓ 
 

 Baixes per transferència ...................  51.933,71 
 Majors ingressos...............................  669.407,47 
 Baixes d’ingressos ............................  -300.812,00 
 Aplicació romanent de tresoreria ......  361.170,00 
 
 TOTAL FINANCIACIÓ......................  781.699,18 
 
 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 18 vots a favor i 2 abstencions, corresponent 
aquestes al grup d’ERC. 
 
Joan Pareta remarca que es tracta d’incorporar certes subvencions de la Diputació i de la 
Generalitat, i de suplementar certes partides. Cal esmentar especialment la inversió en 
gespa artificial en el camp de futbol núm. 1 (possible gràcies a una subvenció de la 
Diputació), l’amortització anticipada de deute, la rehabilitació de la premsa del vi i el 
reforç de l’enllumenat del parc de Sant Julià. La minoració, respecte de la sol·licitud 
formulada, de l’import del crèdit aprovat en el punt anterior de l’ordre del dia, es 
cobreix mitjançant l’aplicació de part del romanent de tresoreria. 
 
Ramon Xena (ERC) anuncia la seva abstenció, ja que el seu grup no va donar el seu 
suport al pressupost. Quant a la gespa del camp de futbol, no s’hi oposa, però qüestiona 
el procés seguit, perquè el Patronat d’Esports ha estat el darrer en assabentar-se’n. 
Afirma que s’ha de vigilar el concurs que es convoqui ja que un dels impulsors de la 
iniciativa està relacionat amb una empresa que es dedica a la col·locació de gespa, i 
pregunta si s’ha fet un estudi tècnic que acrediti que amb la gespa artificial l’ús del 
camp de futbol podrà ser el mateix que actualment. 
 
Josep Campamà (CiU) s’afegeix a la demanda d’informació sobre l’ús de la gespa. 
Considera positiu que, com ja havia demanat CiU, el romanent de tresoreria es destini a 
inversions i a amortització de deute. 
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Francisco Espín (grup Socialista i regidor d’Esports) afirma que el Patronat ja va 
demanar fa temps una subvenció a la Generalitat per instal·lar gespa artificial, la qual 
fou denegada, mentre que ara l’actuació és possible gràcies a una subvenció de la 
Diputació. Una vegada coneguda la subvenció, es va informar telefònicament als 
membres del Patronat d’Esports, i en la darrera reunió d’aquest organisme s’ha tractat 
l’assumpte. Quant a l’ús, la gespa artificial, a diferència de la natural, permet l’ús diari 
del camp com fins ara. Per tant, no hi ha d’haver canvis substancials, i l’ús del camp el 
decidirà com sempre el Patronat i per consens. 
 
Ramon Xena (ERC) discrepa de la intervenció del Sr. Espín. A parer seu, alguna entitat 
ha pres la iniciativa i la negociació l’ha portat l’alcaldia, quan el Patronat és un òrgan 
d’informació i de participació. Per tal d’assegurar que el futbol base no surti perjudicat, 
demana un informe tècnic que garanteixi que l’ús del camp podrà ser igual que l’actual. 
 
Francisco Espín reconeix que fa uns mesos el club de futbol Vilafranca es va interessar 
per l’assumpte, però això no significa res, perquè la iniciativa quant a la subvenció l’ha 
portada l’Ajuntament. La gespa artificial garanteix cinquanta hores setmanals 
d’entrenament durant deu anys, la qual cosa ha de ser suficient tenint en compte que a la 
zona esportiva hi ha dos camps de futbol més. Es trametrà un informe tècnic en aquest 
sentit. 
 
Finalment, el ponent Joan Pareta afirma compartir la reflexió del regidor Josep 
Campamà. De tota manera, i malgrat que en anys anteriors una part del romanent s’ha 
destinat a despeses corrents justificades, el cert és que una bona part d’aquest romanent 
s’han esmerçat en inversions, i de fet la bossa existent per al cobriment del ferrocarril 
confirma aquesta afirmació. 
 
 
VIII. FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que l’article 52 de la Llei del Parlament 30/2002, de 30 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, estableix els diferents 
conceptes que integren el Fons de Cooperació Local de Catalunya, una part del qual 
s’ha de distribuir entre els municipis de Catalunya. 
 Atès que l’esmentat precepte estableix que una part dels fons destinats als 
municipis és de lliure disposició, mentre que una altra part inferior es destina al foment 
de la prestació supramunicipal de serveis. 
 Atès que la Resolució GRI/279/2003, de 29 de gener, de distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada 
en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2003, atribueix a l’Ajuntament de 
Vilafranca, en concepte de quantitat de lliure disposició, la xifra de 114.073,19 €, 
mentre que la quantitat corresponent al tram destinat al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis és de 13.893,47 €. 
 Atès que la Resolució esmentada estableix que els ajuntaments mitjançant acord 
de Ple han de distribuir percentualment la seva assignació pel concepte de foment de la 
prestació supramunicipal de serveis entre les mancomunitats i comunitats de municipis 
en les quals participen, i el consell comarcal corresponent. Aquest acord s’ha de 
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comunicar a la Generalitat abans del 30 de juny, i si no es fa s’entén que l’atribució 
s’ha fet en favor del consell comarcal. 
 Atès que la major part de serveis supramunicipals de naturalesa local dels quals 
es beneficia el municipi de Vilafranca són prestats per la Mancomunitat Intermunicipal 
Penedès-Garraf (recollida i tractament de residus, control dels abocaments d’aigües 
residuals, recollida de paper-cartró, deixalleria, SIAJ, iniciatives econòmiques, 
assistència i seguiment de drogodependències, centre d’acollida d’animals, etc.),  
 

s’ACORDA: 
 1. Disposar que pel que fa a la quantitat de 13.893,47 € assignada a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per la Resolució GRI/279/2003, de 29 de gener, 
dins del tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis (annex II), el 
percentatge del 95% ha de ser destinat a la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-
Garraf, mentre que el 5% restant s’ha de destinar al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 
 2. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local de la 
Generalitat, la qual serà la responsable de gestionar les transferències esmentades. 
 3. Es disposa expressament que la quantitat que ha de rebre la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf (13.198,79 €) serà deduïda dels imports a satisfer per 
aquest Ajuntament a la Mancomunitat per la prestació de serveis diversos, establerts 
per acord de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de 17 de febrer de 2003. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta destaca que la major part dels serveis supramunicipals 
els presta la Mancomunitat, per la qual cosa és lògic destinar-hi la major part dels fons 
per aquesta finalitat, especialment tenint en compte que es tracta de serveis que 
l’Ajuntament paga, i que l’aportació minorarà el cost municipal que se satisfà a la 
Mancomunitat. 
 
 
IX. NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
 
 Atès que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, reconeix als municipis la potestat d’autoorganització. La mateixa 
potestat es reconeix en l’article 8.1 a) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 
règim local de Catalunya, i en l’article 6 de la Carta europea d’autonomia local. 
 Atès que aquesta potestat s’exerceix, no únicament però sí principalment, 
mitjançant l’aprovació d’un Reglament orgànic, el qual té per finalitat regular el règim 
organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, l’estatut dels 
membres de la corporació municipal, els drets d’informació i de participació dels 
ciutadans i ciutadanes i la institució del síndic de greuges municipal. 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar el seu Reglament orgànic el 12 
de novembre de 1985, el qual va experimentar una modificació l’any 1992 relativa 
exclusivament a la informació i a la participació ciutadana i al síndic de greuges. 
 Atès que del 1985 ençà la legislació sobre règim local ha patit múltiples 
transformacions, perquè no només ha estat modificada la llei bàsica de règim local, 
sinó que també s’ha aprovat la Llei municipal i de règim local de Catalunya (amb 
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successives modificacions posteriors), i altres lleis i normes, com la del règim electoral 
general, que tenen una incidència directa en l’àmbit de l’organització municipal. 
 Atès que aquesta situació ha provocat que el Reglament orgànic s’hagi 
d’entendre derogat parcialment i substituït per tots aquells preceptes de caràcter legal 
incompatibles amb les seves previsions. És per això que s’ha elaborat un nou text del 
Reglament orgànic municipal destinat a substituir íntegrament el fins ara vigent; aquest 
nou text té un caràcter essencialment tècnic, ja que respecta les determinacions de 
l’anterior, si bé s’adapta totalment a la legislació que és aplicable en aquest moment. 
 
  Vist l’informe dels serveis jurídics municipals, s’ 

ACORDA: 
1. Aprovar inicialment el Reglament orgànic de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que consta de cent-set articles, 
dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria i una disposició final. 

2. Sotmetre l’expedient i el text del Reglament 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, el Reglament 
s’entendria aprovat definitivament sense necessitat d’un nou acord exprés, i entraria en 
vigor una vegada publicat el seu text en el BOP i transcorregut el termini a què es 
refereix l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 
 
L’anterior dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado recorda que el Reglament actual és molt antic, i que ara és 
necessari adaptar-lo a la legislació actualment vigent. El nou consistori que prengui 
possessió en el mes de juny ja disposarà d’un Reglament modern i adaptat, i la 
modificació afecta matèries diverses (ús del català, no lectura de l’acta prèviament 
lliurada, mesures contra el transfuguisme, etc.). 
 
 
X. MOCIÓ CONTRA LA GUERRA A L’IRAQ  
 
Es dóna lectura a la moció següent, presentada pels grups Socialista, de CiU i d’ERC: 
 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2003, va 
aprovar una moció pronunciant-se en contra d’una possible guerra contra l’Iraq. La 
moció demanava al govern espanyol que advoqués en tots els fòrums internacionals per 
una solució pacífica del conflicte i que aixequés les sancions econòmiques a l’Iraq, i 
exigia també al govern iraquià que complís la resolució 1441 del Consell de Seguretat 
de les Nacions Unides, i que respectés els drets dels seus ciutadans en general i els del 
poble kurd en particular. 
 
 Atès que en les darreres setmanes s’ha produït una intensa activitat 
internacional en relació amb la qüestió de l’Iraq. 
 
 Atès que l’anomenat front bel·licista, encapçalat pel govern dels Estats Units 
d’Amèrica de George Bush, i amb el suport principal dels governs de Gran Bretanya i 
Espanya, ha renunciat en la reunió tripartida celebrada a les illes Açores el proppassat 
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diumenge a sotmetre a votació les seves propostes en el si del Consell de Seguretat de 
les Nacions Unides, tenint en compte que les seves tesis favorables a un atac preventiu 
serien ben probablement derrotades i rebutjades per la comunitat internacional. 
 
 Atès que l’atac armat i a gran escala contra l’Iraq és imminent, si es té en 
compte que les Nacions Unides s’han vist obligades a ordenar la retirada de tot el seu 
personal, amb la inclusió dels inspectors, de l’Iraq, i que el president d’EUA George 
Bush ha anunciat avui que l’atac armat començaria si el president i dictador iraquià 
Saddam Hussein i el seu entorn immediat no abandona el seu país en un termini de 
quaranta-vuit hores. 
 
 Atès que no estem en presència d’una guerra estricta, ni tampoc davant d’un 
objectiu de desarmar un estat que es podria assolir per vies diplomàtiques i pacífiques, 
sinó d’un atac armat pràcticament unilateral adreçat a la invasió d’un país que compta 
amb importants recursos energètics. Hi ha però estats respecte dels quals es té la 
convicció absoluta, a diferència del que succeeix amb l’Iraq, que comptem amb armes 
de destrucció massiva, com Israel, Corea del Nord, Pakistan, etc., sense que en aquests 
casos s’hagin previst mesures bèl·liques, la qual cosa demostra el cinisme del govern 
dels EUA i dels seus aliats, entre ells el govern espanyol del Partit Popular presidit per 
José María Aznar.  
 
 Atès que d’acord amb el dret internacional la guerra només es justifica si hi ha 
legítima defensa davant d’un atac o bé una resolució de l’ONU que l’autoritzi, 
circumstàncies que en aquest cas no es produeixen, més i quan ni la resolució de l’ONU 
1441, ni les anteriors 678 i 687, legitimen l’ús de la força. Per tant, ens trobarem en 
presència d’una agressió armada d’un estat, o de més d’un, de conseqüències molt 
greus que pot portar a la comissió activa dels delictes de genocidi, lesa humanitat, 
agressió i crims de guerra, amb el consegüent patiment del poble iraquià. 
 
 Atès que l’atac armat pot produir una fallida gravíssima del dret internacional i 
del sistema pacífic de relacions internacionals. Institucions com el vaticà han titllat 
recentment la intervenció militar com un crim contra la pau amb un caràcter 
profundament injust i immoral. 
 
 Atès que el règim iraquià de Saddam Hussein és dictatorial i anorrea les 
llibertats del seu poble, l’Ajuntament de Vilafranca ACORDA:  
 
 1. Donar suport, i en la mesura del possible sumar-se, a tots els esforços que es 
puguin fer arreu del món adreçats a evitar la guerra i aconseguir un desarmament real 
de l’Iraq per vies diplomàtiques i pacífiques. En el cas que, com sembla, la intervenció 
armada contra l’Iraq es produeixi, s’acorda rebutjar-la d’una manera radical i 
profunda. 
 2. Declarar que no es considera legítima una guerra o una agressió armada 
contra l’Iraq endagada per un o diversos estats, sense un mandat exprés de les Nacions 
Unides i en contra del parer majoritari de la comunitat internacional i dels ciutadans. 
 3. Constatar que cal impulsar canvis en les maneres de governar amb vista a 
aconseguir la pau al món. Aquests canvis han d’afectar al govern de l’Estat i a tots els 
altres, a les relacions internacionals i al paper de la ciutadania, la qual ha de tenir més 
participació en la presa de decisions que afecten la pau mundial. 
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 4. Advocar pel desarmament de l’Iraq verificat per les Nacions Unides i per la 
transformació del mateix Iraq en un estat democràtic. I, alhora, advocar també per la 
desaparició de les armes de destrucció massiva, per la pau i per la democràcia a tot el 
món. 
 5. Reprovar la postura del govern espanyol i del president José Mª Aznar en 
aquest procés, de tarannà clarament bel·licista i subordinat al govern dels EUA, i 
exigir-li que s’allunyi de qualsevol implicació en la imminent intervenció armada. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup del PPC. 
 
L’alcalde Joan Aguado comenta, inicialment, que el text final de la moció ha variat 
respecte del text inicial, tenint en compte els importants esdeveniments succeïts en la 
matèria en els darrers tres dies. 
 
Ramon Xena (ERC) es remet als arguments de la moció. Lamenta que en les properes 
hores o dies pugui començar l’agressió, i destaca el paper subordinat al govern dels 
EUA del president del Govern espanyol José Mª Aznar, qui ni tan sols així ha assolit un 
veritable protagonisme internacional. Fa referència als patiments que tindrà la població, 
i voldria creure que també el PP vol la pau més que no pas la guerra. 
 
Raimon Gusi (CiU) dóna suport a la moció, i diu que la guerra perjudicarà ciutadans 
innocents de l’Iraq. Es volia esgotar la via pacífica i diplomàtica per al desarmament, 
però alguns països, i principalment els EUA, han decidit tirar endavant la intervenció 
armada sense consens. Sembla que es vol reorganitzar la direcció mundial, i s’està ja 
parlant de forts vincles atlàntics (no mediterranis) al marge de l’ONU i de la Unió 
Europea, tractant de crear un nou imperi sota els auspicis nordamericans. S’estan posant 
en qüestió mecanismes de cooperació com els de la Unió Europea i l’ONU. Cal apostar 
encara per una solució pacífica, si bé sembla molt difícil. Finalment reitera que Saddam 
Hussein, com altres mandataris, és un dictador i que caldria apostar per la seva dimissió, 
si bé això no impedeix que es consideri improcedent i il·legal la guerra. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) considera que l’agressió causarà patiments i problemes al 
món. Estem en presència d’un intent dels sectors conservadors dels EUA de canviar 
l’ordre mundial, amb el suport destacat del Regne Unit i del govern espanyol de José Mª 
Aznar. L’agressió armada pot ser un delicte, i espera que algun dia els seus responsables 
polítics i militars hagin de respondre dels seus actes davant dels tribunals. 
 
Antoni Alsina (PPC) anuncia la seva abstenció. Afirma que el PP també està a favor de 
la pau, si bé no és correcte reprovar l’actitud del president del Govern espanyol. La 
qüestió que es planteja no és de competència municipal, i el text definitiu de la moció 
s’ha facilitat només fa una estona, sense temps per a formular cap mena de consulta, per 
la qual cosa s’ha d’abstenir en la votació. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) recorda que Vilafranca Solidària ha fet una convocatòria 
de concentració a la plaça de la vila, si esclata la guerra, per a les 19 hores de l’endemà 
del seu inici, i que a les 18 hores del mateix dia es reunirien les entitats aplegades en 
aquesta plataforma per acordar la seva actuació. 
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Finalment, l’alcalde Joan Aguado dóna suport a la contundent moció i recorda que, 
malauradament, la guerra començarà aviat segurament. Adverteix de la més que 
probable manipulació de la informació que es doni al món sobre la guerra, i considera 
immoral el que ja s’està parlant de les empreses que es beneficiarien de les obres de  
reconstrucció de l’Iraq, tractant-se d’empreses afins als governs que primer van vendre 
armes a l’Iraq i després destruiran el país. Finalment, es donarà la paradoxa immoral que 
es demanarà als ciutadans i a les institucions que els representen ajuda humanitària per 
als damnificats. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Ramon Xena (ERC) fa referència a un escrit presentat als portaveus de tots els grups 
municipals per la fundació del Museu de Vilafranca, en el qual es demana que el preu 
que obtingui l’Ajuntament per la venda de l’hotel Pere III es destini a l’ampliació del 
Museu de Vilafranca – Museu del Vi, i no a un nou auditori com va aprovar el ple en la 
darrera sessió. Considera que una cosa no és incompatible amb l’altra. L’auditori s’ha de 
tirar endavant, i també l’ampliació del Museu, que serà una obra molt costosa en la qual 
hi haurà de participar l’Ajuntament amb el suport de diferents institucions. ERC 
considera que s’ha trigat molt en posar les bases per a la reforma i ampliació del Museu, 
però a parer seu s’ha de donar suport també a aquesta actuació, per a la qual cosa la 
corporació haurà de ser informada per la fundació de tots els progressos i iniciatives que 
es produeixin. Vol deixar clar que ERC dóna suport a l’ampliació del museu. 
 
També sobre aquesta qüestió, Jordi Cuyàs (grup Socialista) destaca que arran de la 
moció aprovada per unanimitat en el darrer ple existeix un consens sobre les inversions 
que el municipi ha de fer en els propers anys en equipaments culturals, i recorda que el 
nou POUM assenyala clarament que s’ha d’abordar l’ampliació del Museu, de la 
biblioteca Torras i Bages i del Casal de la Festa Major. Per tant, cal esperar que totes les 
obres, amb la inclusió lògicament de l’ampliació del Museu, es faran per consens. 
L’auditori i el museu no són incompatibles, i esmenta que ja s’ha començat a treballar 
per adquirir per permuta les finques necessàries per portar a terme les ampliacions 
d’equipaments culturals que preveu el POUM, amb inclusió del museu. 
 
Josep Mª Marrugat (CiU) remarca també l’ampli consens assolit quant a l’ampliació i 
millora del museu, i li satisfà que el POUM ja deixi preparades les bases per aquest 
important projecte i que existeixi un acord tant de l’Ajuntament com de la fundació. 
D’altra banda, aquesta previsió no és incompatible amb la construcció d’un auditori. 
Finalment, se suma també a les intervencions anteriors el portaveu del PPC Antoni 
Alsina. 
 
b) Antoni Alsina (PPC), en relació amb les sancions habituals per infraccions de trànsit, 
remarca que actualment si un ciutadà denunciat vol pagar la multa immediatament no 
pot fer-ho (llevat si es tracta d’estrangers), perquè ha d’esperar a rebre la notificació 
corresponent. Demana que s’estudiïn fórmules àgils per tal que els ciutadans que 
vulguin pagar immediatament puguin fer-ho. Contesta el regidor Jordi Cuyàs que en el 
futur es pot estudiar la qüestió, però que ara mateix no és viable, perquè això obligaria a 
canviar els models i exigiria als agents omplenar uns formularis de denúncies molt 
complexos i amplis. Cal recordar que la dotació policial és escassa, i que no resulta 
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adient incrementar la càrrega burocràtica dels treballs que han de portar a terme els 
agents, sinó que aquests han de tenir el màxim de temps possible per a fer intervencions 
al carrer. 
 
c) Raimon Gusi (CiU) comenta que el banc i els vidres de la parada d’autobusos de la 
plaça del Penedès han estat destrossats, i demana que se solucioni la incidència. 
Contesta Jordi Cuyàs que incidents recents com aquests, causats per conductes 
incíviques o per accidents, de vegades es produeixen, però es preveu deixar de nou ben 
condicionada la parada en els propers dies. 
 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

El secretari,                                                             Vist i plau 
                 L'alcalde, 
 
 
 
 
Francesc Giralt i Fernàndez                                            Joan Aguado i Masdeu 


