
 
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 03/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de març de 2007 
Horari: de 20,00 h. a 23,00 h. 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza 
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Joan Ríos i Rallé 
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon N. Xena i Pareta 

 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 
- Joan Pareta i Papiol 
- Emília Torres i Miralles 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Amb caràcter previ, l’alcalde excusa l’assistència de Joan Pareta (ja està gairebé recuperat de 
la seva intervenció quirúrgica) i d’Emília Torres (ha estat mare fa molt poc, i es fa constar en 
acta la felicitació del consistori). També demana que consti en acta el condol de 
l’Ajuntament a l’Interventor Antoni Peiret, per la recent defunció del seu pare. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 20 de 
febrer de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. MODIFICACIÓ POUM, CEMENTIRI I ENTORN 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 11 
de juny de 2003, classifica com a sòl urbà no consolidat la zona del cementiri i el seu 
entorn. Les seves qualificacions són les pròpies dels sistemes urbanístics, preveient-se el 
mateix cementiri i les reserves per a la seva ampliació, vialitat i espais lliures en forma de 
parcs de la vila, zona esportiva (camp de futbol) i aparcaments sota arbres. 

S’ha presentat, per part de “Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”, una proposta de 
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del cementiri i el 
seu entorn. 

La proposta de modificació abasta una superfície de terreny de 94.161 m2, la qual 
s’ordena totalment i limita a l’est amb la carretera de Guardiola, al sud amb el vial de les 
Clotes, a l’oest amb el límit del sòl urbà amb el sòl no urbanitzable de protecció agrícola i 
paisatgística, i al nord amb el sector de sòl urbanitzable de la Pelegrina. 

 
Els trets essencials de la modificació són els següents: 
a) Es fa viable la construcció dins de l’àmbit, i sobre una parcel·la de 8.910 

m2, d’un nou equipament en sòl de titularitat municipal, destinat a 
tanatori i crematori, ubicat totalment en planta baixa i en condicions 
mediambientals adequades. Es completa així la dotació de serveis 
funeraris del municipi. 

b) Es millora substancialment la vialitat de la zona, i també la integració 
paisatgística de l’àmbit. 

c) Dins del sistema d’espais lliures, serà possible la construcció de dos nous 
aparcaments sota arbres en terrenys incorporats a la clau 4B/6, situats a 
banda i banda del cementiri. 

d) Es preveuen les condicions urbanístiques per fer possible la millora del 
camp municipal de futbol situat al barri de l’Espirall. 

Cal dir que la construcció del nou equipament de tanatori i crematori, així com 
l’habilitació dels dos nous aparcaments sota arbres, es preveu ja per a una primera fase, 
mentre que la resta d’actuacions restarien diferides a una segona fase. 

Pel que fa als espais lliures (claus 4A/4, 4A/2 i 4B/6), la seva superfície respecte del 
POUM vigent es manté. No s’altera per tant la seva superfície, ni tampoc substancialment la 
seva localització, mentre que la seva funcionalitat millora. 

La proposta de modificació puntual presentada consta de la memòria, les normes 
urbanístiques, l’estudi econòmic i l’agenda, els plànols informatius i normatius, l’informe de 
sostenibilitat ambiental, el conveni urbanístic entre l’Ajuntament i “Serveis Funeraris del 
Penedès, S.L.” per a fer viable el nou equipament de tanatori i crematori i el projecte 
d’ordenació de l’àmbit i els estudis previs del nou equipament. 

 
S’han emès els informes tècnic i jurídic favorables corresponents. 

 
Per tot el qual, s’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació 

urbanística municipal de Vilafranca del Penedès a l’àmbit del cementiri i el seu entorn, en 
els termes en què s’ha presentat per part de “Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”, per bé 
que caldrà introduir-hi les precisions i les modificacions indicades en l’informe tècnic emès 
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per l’arquitecte municipal. La modificació està conformada per la memòria, les normes 
urbanístiques, l’estudi econòmic i l’agenda, els plànols informatius i normatius, l’informe de 
sostenibilitat ambiental, el conveni urbanístic entre l’Ajuntament i “Serveis Funeraris del 
Penedès, S.L.” per a fer viable el nou equipament de tanatori i crematori i el projecte 
d’ordenació de l’àmbit i els estudis previs del nou equipament. 

SEGON. S’aprova expressament i inicialment l’informe de sostenibilitat ambiental, 
el qual serà sotmès a informació pública conjuntament amb l’expedient de modificació 
puntual del POUM. Tanmateix, d’acord amb la llei estatal 9/2006, sobre avaluació dels 
efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i amb la Llei d’urbanisme i el 
seu Reglament, la modificació puntual del POUM no resta subjecta a avaluació ambiental, 
sens perjudici de trametre l’informe de sostenibilitat ambiental i el conjunt de la 
modificació, a efectes d’informe, als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental –OTAA-). 

TERCER. S’aprova expressament i inicialment el conveni que subscriuran 
l’Ajuntament i “Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”, destinat a la implantació de 
l’equipament de tanatori-crematori, el qual serà sotmès també a informació pública. En 
virtut del conveni, l’Ajuntament obtindrà a la zona gratuïtament, de “Serveis Funeraris del 
Penedès, S.L.”, una superfície de terreny de 11.258 m2. Quant a la parcel·la de 8.910 m2 
sobre la que s’ha de construir el nou tanatori-crematori, tindrà la consideració de bé de 
naturalesa patrimonial. La seva titularitat serà en tot moment municipal, si bé s’hi 
constituirà un dret de superfície a favor de “Serveis Funeraris del Penedès, S.L.”, per un 
termini de noranta-nou anys. Les obres de construcció de l’equipament seran a càrrec de 
l’esmentada societat mercantil. 

QUART. Sotmetre l’expedient i la modificació, amb inclusió de l’informe de 
sostenibilitat ambiental i del conveni entre l’Ajuntament i “Serveis Funeraris del Penedès, 
S.L.”, al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant edictes que es 
publicaran en el tauler d’anuncis, en el BOP, en el DOGC,  en un diari general i en la 
premsa local o comarcal. Durant el període d’informació pública  es demanaran els 
informes adients dels organismes amb competències sectorials que afectin l’expedient 
(Departament de Salut de la Generalitat i Serveis Territorials a Barcelona del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge –Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental). 

CINQUÈ. Si es formulen al·legacions, l’aprovació provisional correspondrà al ple 
municipal. Si no se’n formulen, la modificació s’entendrà aprovada provisionalment, i es 
trametrà l’expedient a la Generalitat de Catalunya, competent en qualsevol cas per a 
l’aprovació definitiva.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 7 
abstencions (grups de CiU, PP i CUP). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé remarca que es tracta només d’una aprovació inicial, i 
destaca els aspectes més positius de la modificació: dos nous aparcaments a l’Espirall, nou 
tanatori crematori, ampliació del vial de les Clotes i prolongació del carrer Sant Sadurní, nou 
parc urbà i millora de les instal·lacions esportives de la zona. 
 
Otger Amatller (CUP) posa en relleu que la modificació té aspectes  positius, ja que dignifica 
la zona, crea un nou tanatori i permet millorar les instal·lacions esportives. De tota manera, 
anuncia la seva abstenció pel fet de tenir alguns dubtes. Amatller reclama una còpia del 
conveni amb Serveis Funeraris (s’afegeixen a la demanda els altres grups, i l’equip de 
govern es compromet  a lliurar còpia del text incorporat a l’expedient). Otger Amatller vol 
estudiar si s’estableix una exclusivitat a favor de l’empresa, si altres  empreses tindran les 
mateixes opcions, si era necessari un concurs públic, si es preveu o no una renovació del dret 
passats els 99 anys, etc. 
 
En el mateix sentit que la CUP, intervé el portaveu del grup del PP Josep Ramon. 
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Pere Regull (CiU) anuncia també la seva abstenció a l’espera de poder estudiar el conveni. 
D’altra banda, segons els seus càlculs el crematori se situarà a uns 58-60 metres dels 
habitatges plurifamiliars veïns, i encara que es compleixi la llei vol que els veïns siguin 
informats i conèixer el seu parer abans de prendre una decisió definitiva. 
 
Josep Colomé (equip de govern) es compromet a fer arribar el conveni als grups, i destaca 
que els veïns han estat informats. També l’alcalde Marcel Esteve diu que sobre el crematori 
s’han celebrat reunions amb les associacions de veïns de les Clotes i de l’Espirall, amb uns 
bons resultats i un consens cert; és necessari que Vilafranca disposi d’un tanatori de qualitat. 
 
Ramon N. Xena (ERC) remarca que, com va succeir amb la modificació que afecta el carrer 
Comerç (s’ha ampliat el termini d’informació pública), la decisió final sobre aquest assumpte 
l’adoptarà el consistori elegit en les eleccions del mes de maig. Quant al carrer Comerç, 
recorda que ell no va assistir al ple que va aprovar la modificació, i que en el ple ningú no hi 
va votar en contra. 
 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2006 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, i d’acord amb la llei, es dóna compte al ple del resultat 
de la liquidació dels pressupostos municipals de 2006, segons el detall següent: 
 
L’Alcalde-President d’aquesta Corporació, en compliment del que disposa l’article 193.4 
del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals, 
 
INFORMA: 
 
Al Ple Municipal el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de l’exercici de 2006, 
aprovats mitjançant Decrets de data 27 de febrer, segons el que disposa l’article 191.3 de 
l’esmentat text legal, amb el següent detall: 
 
• ENTITAT 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     40.398.455,86 
 . Obligacions reconegudes netes   37.706.702,33 
 . Resultat pressupostari                     2.691.753,53 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria             17.740.188,46 
 . Desviacions positives de finançament                           14.848.996,47 
 . Resultat pressupostari ajustat      ........................5.582.945,52 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2006              3.987.141,62 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2006          624.090,21 
 . Saldo inicial Ordres de Pagament a 1-01-2006             1.472,95 
 . Saldo final Ordres de Pagament a 31-12-2006                         0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2006    3.217.361,21 
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 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2006      558.954,67 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:                  47.931.146,23 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions 9.770.787,86 
 . Operacions de capital     36.533.617,18 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats   1.626.741,19 
 
2. Ingressos:           47.931.146,23 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria   14.848.996,47 
 . Recursos afectats     33.082.149,76 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici                                   37.472.245,30 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:                      - 8.724.005,68 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    4.546.989,13 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats      558.954,67 
 . D'altres partides no pressupostàries        272.243,76 
 . Altres partides pendents d'aplicació           - 14.102.193,24 
  
3. Creditors pendents de pagament final exercici:                                    6.930.046,67 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    5.019.806,91 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats      624.090,21 
 . D'altres operacions no pressupostàries    1.309.682,94 
 . Pagaments pendents d'aplicació        - 23.533,39 
 
4. Romanent de tresoreria brut                            21.818.192,95 
 
5. Saldos de dubtós cobrament                                                                        1.670.147,49 
 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat           14.848.996,47 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals                      5.299.048,99 
 
L’import anotat en l’apartat 5 – saldos de dubtós cobrament – corresponen al pendent de 
cobrament d’exercicis tancats més els pendents de cobrament dels capítols II – Impostos 
indirectes i III  - Taxes i altres ingressos. 
 
• PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     1.152.048,74 
 . Obligacions reconegudes netes   1.039.623,79 
 . Resultat pressupostari       112.424,95 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria  136.121,28 
 . Desviacions positives de finançament     217.701,86 
 . Resultat pressupostari ajustat        30.844,37 
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II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2006     129.894,30 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2006         4.680,28 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2006              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2006              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2006    229.618,80 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2006      25.641,82 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:         550.917,99 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions 258.681,11 
 . Operacions de capital     283.359,56 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats     8.877,32 
 
2. Ingressos:         550.917,99 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria   217.701,86 
 . Recursos afectats     333.216,13 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     311.306,05 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:     48.729,29 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  224.590,00 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats   25.641,82 
 . D'altres partides no pressupostàries             0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              - 201.502,53 
  
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    111.489,11 
 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    90.284,47 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats     4.680,28 
 . D'altres operacions no pressupostàries    16.524,36 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut       248.546,23 
 
5. Saldos de dubtós cobrament         25.641,82 
 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat  217.701,86 
 
7. Romanent de tresoreria per despeses generals                     5.202,55 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
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I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     720.961,28 
 . Obligacions reconegudes netes   698.513,82 
 . Resultat pressupostari         22.447,46 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria             0,00 
 . Desviacions positives de finançament       14.918,53 
 . Resultat pressupostari ajustat          7.528,93 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2006     158.734,59 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2006                0,00 
 . Saldo inicial Ordres Pagaments a 1-01-2006               0,00 
 . Saldo final Ordres Pagaments a 31-12-2006               0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2006      85.225,02 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2006        1.255,28 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:           46.918,53 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   43.677,63 
 . Operacions de capital               0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats     3.240,90 
2. Ingressos:           46.918,53 

. Amb càrrec al romanent de tresoreria     14.918,53 

. Recursos afectats       32.000,00  
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     170.328,38  
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:      94.546,59 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    38.260,22 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats     1.255,28 
 . D'altres partides no pressupostàries     55.031,09 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
  
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    237.280,91 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  202.581,12 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    37.056,37 
 . Pagaments pendents d'aplicació       2.356,58 
4. Romanent de tresoreria brut         27.594,06 
 
5. Saldos de dubtós cobrament           1.255,28 
 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat    14.918,53 
 
7. Romanent de tresoreria per despeses generals      11.420,25 
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• ORGAN SME AUTÒNOM MUNICIPAL TORRAS I BAGES I
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     52.274,48 
 . Obligacions reconegudes netes   52.096,31 
 . Resultat pressupostari             628,17 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria            0,00 
 . Desviacions positives de finançament               0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat            628,17 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2006           506,04 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2006               0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2006             0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2006             0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2006       3.000,00 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2006              0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:         10.493,49 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions          0,00 
 . Operacions de capital              0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats 10.493,49 
2. Ingressos:         10.493,49 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici        2.203,69 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:       8.645,51 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent      8.645,51 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats           0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries             0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació             0,00 
 . Saldos de cobrament dubtós              0,00 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:       5.766,32  
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent     5.698,34 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats           0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries          67,98 
 . Pagaments pendents d'aplicació             0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut          5.082,88 
 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat            0,00 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals       5.082,88 
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• PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     389.371,26 
 . Obligacions reconegudes netes   360.989,61 
 . Resultat pressupostari         28.381,65  
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria      6.940,75 
 . Desviacions positives de finançament       16.627,46 
 . Resultat pressupostari ajustat        18.694,94 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2006       19.829,85 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2006                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2006              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2006              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2006      16.488,45 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2006               0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
 
1. Despeses:           45.727,01 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions    41.916,72 
 . Operacions de capital          3.810,29 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats             0,00 
 
2. Ingressos:           45.727,01 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria      16.627,46 
 . Recursos afectats        29.099,55 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       41.017,33 
 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    109.106,34 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  109.106,34 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    114.801,27 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    16.829,68 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    97.971,59 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut         35.322,40 
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5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat    16.627,46 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals      18.694,94 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero fa referència al resultat de la liquidació, amb un 
romanent o resultat positiu d’uns 5,3 milions d’euros. 
 
Destaquen majors ingressos dels previstos en aportacions de l’Estat (es computen dos anys i 
es compensa l’IAE), en interessos de comptes bancaris municipals i també en tributs lligats a 
la construcció com l’impost de construccions (523.000 euros més) i la plusvàlua (500.000 
euros més). També s’han produït economies en les partides de despesa. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que tenim uns beneficis de 5,3 milions, però també un deute 
d’uns 20 milions per pagar. Sorprèn una xifra tan gran de benefici, la qual no se sap si respon 
a la prudència, a la incompetència o a càlculs erronis. Certament alguns ingressos eren de 
dubtós càlcul, però altres en canvi no. És possible fer inversions, però a costa de consumir 
molt de sòl municipal i de tenir un cicle expansiu de la construcció, la qual situació no es 
podrà mantenir però durant massa temps. Amatller considera que és un fracàs que no s’hagin 
gastat 1,3 milions de la despesa pressupostada, i sorprenen els majors ingressos per la taxa 
d’escombraries, quan després s’apuja la taxa i no es fan inversions en la millora del servei. 
La CUP rebutja la gestió pressupostària del govern, la qual és sens dubte millorable. 
 
Aureli Ruiz (CiU) comenta que sempre hi ha superàvit, però que a més aquest augmenta 
cada any de forma descontrolada i espectacular. Un superàvit de més del 10% del pressupost 
denota manca de planificació, i si bé és cert que per prudència alguns ingressos s’han de 
calcular a la baixa, la realitat és que moltes variables són clarament previsibles. El superàvit 
tan gran no és un èxit, perquè vol dir que s’han cobrat més tributs dels que calien i que no 
s’ha gastat tot allò que s’havia previst. D’altra banda, la política d’inversions depèn massa 
del superàvit, i en definitiva el balanç no és brillant, sinó que amaga en certa manera un 
fracàs. 
 
Francisco Romero (equip de govern) indica que la teoria pressupostària estableix que les 
economies en la despesa no han d’arribar al 5%, i a Vilafranca estem per sota del 2% (bona 
xifra). Comparat amb altres municipis mitjans, el municipi de Vilafranca està poc endeutat. 
Romero destaca que el pressupost aprovat per al 2007 ja preveia importants inversions, les 
quals ara es podran augmentar més en funció del superàvit generat, a diferència d’algun 
municipi veí de la comarca que va aprovar un pressupost sense inversions, condicionant 
aquestes a la possible obtenció d’un superàvit. Francisco Romero conclou que el superàvit 
no es destina a despesa corrent, sinó a inversió. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que ens hem de centrar en el cas de Vilafranca, i que si bé no és 
bo tenir dèficit tampoc no és lògic un superàvit de 5,3 milions d’euros, xifra molt superior a 
la d’altres exercicis. D’altra banda, deixar de gastar en el benestar de les persones 1,4 
milions d’euros pressupostats constitueix una errada i no és acceptable. L’alcalde Marcel 
Esteve afirma que es tracta de donar compte de la liquidació, i que és bo poder presentar uns 
resultats satisfactoris com aquests. 
 
 
III. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST ENTITAT 
 
El text del dictamen és el següent:  
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 4 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
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Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que 
ofereixen sobrant i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2006, de conformitat amb el 
que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:   
 
4.46309.16000 AODL Pla Convivència – seg. social...............  2.984,00 
5.43203.21005 Millores enllumenat Centre Vila ......................  30.000,00 
5.43203.21006 Millores enllumenat c/ Espirall ........................  70.000,00 
2.45501.22600 Cànons carpes Festa Major .............................  36.000,00 
6.75101.22614 Particip. campanya promoció turística 
 Penedès..............................................................  20.000,00 
3.32225.22615 Parc Àgora ........................................................  33.000,00 
2.45202.48900 Subv.Expedició Pdès-Garraf al Cho Oyu........  2.000,00 
4.45102.48900 Subv. Campionat Espanya de Pastisseria........  18.000,00 
4.45502.48900 25 anys Fura .- Trobada bestiari .....................  9.000,00 
4.52101.48900 25 anys Cadena Ser ..........................................  9.000,00 
4.71101.48901 Acadèmia Tastavins – Festival Vi-jazz ............  22.000,00 
3.51101.61100 Arranjaments Pla Especial muntanya de 
 Sant Pau.............................................................  200.000,00 
3.45101.61102 Resta obres accessibilitat Escorxador .............  30.000,00  
2.42201.62200 Obres ampliació llar d’infants Sol, Solet.........  90.000,00 
3.45401.62200 Espai cultural Cal Berger – espai juvenil........  150.000,00 
3.45109.62200 Adequació Local Creu Roja .............................  200.000,00 
2.42201.62201 Projecte i obres reforma i ampliació Llar  
 Infants L’Anxaneta............................................     277.000,00 
2.31301.62500 Mobiliari nova seu Casal de la Dona ..............  7.000,00 
2.31302.63200 Obres nova seu de serveis socials ....................  145.000,00 
6.32201.63200 Instal. aire condicionat edifici 2 de la Fas- 
 sina (1ª.fase) ......................................................  35.000,00 
3.43204.63201 Obres millora dependències municipals..........  30.000,00 
2.45201.78000 Transf. Societat Casal.- obres pista ................  100.000,00   
2.45103.78001 Transfer. capital al Museu del Vi – obres 
 d’ampliació Museu de les cultures del vi de 
 Catalunya ..........................................................        500.000,00   2.015.984,00  
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........                         2.015.984,00 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria Gral. .................  29.520,00 
4.46309.13100 Personal event.i AODL Pla per la convivència 14.105,00 
6.46306.13000 Personal laboral.- Societat coneixement .........  8.320,00 
5.22201.15100 Treballs extraord. personal Policia Local.......  100.000,00 
1.31101.16000 Quotes seguretat social personal laboral ........  39.500,00  
2.45101.22001 Publicacions cultura .........................................  3.026,00 
1.12101.22104 Vestuari..............................................................  1.300,00 
1.12101.22200 Comunicacions telefòniques.............................  11.709,00 
2.41204.22608 Salut ...................................................................  1.329,87 
2.45101.22608 Actes culturals – funcionament ........................  2.965,00 
2.45401.22608 Oficina tècnica de joventut ...............................  2.965,00  
2.45501.22608 Materials balls Festa Major.............................  9.000,00 
2.45105.22608 Funcionament programació estable ................      21.000,00   
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4.46302.22608 Sessions informatives........................................  10.000,00 
4.46303.22608 Informació pública de projectes.......................     5.000,00   
4.46309.22608 Pla de la Convivència: funcionament ..............  5.000,00 
2.42201.22711 Llars d’infants: càtering ...................................    35.000,00      
6.75101.41000 Transfer. corrent Patronat Mpal. Turisme ......  2.355,90   
3.43101.44400 Transfer. corrent a l’Empresa Mpal. Habitatge 
 de Vilafranca del Penedés, S.L: .......................  6.705,00 
4.52101.44400 Transfer. corrent SERCOM, S.L.- 25 anys ......  9.000,00 
5.44203.46300 Mancomunitat Pdès-Garraf.- deixalleria ........  25.484,00 
1.91103.46600 Federació Municipal de Catalunya .................  476,00 
2.42204.48900 Escola Mpal. de música M.Dolors Calvet .......  30.000,00 
3.43101.48900 Subvencions instal.lació ascensors ..................  145.000,00 
2.45101.48901 Entitats culturals i juvenils – convenis.............  5.185,00 
3.45201.60100 Actuacions camp futbol Espirall ......................  100.000,00 
5.43202.61100 Adeqüació i ampliació voreres.........................  50.000,00 
5.51401.61100 Adequació aparcaments ...................................  100.000,00 
3.51401.61100 Aparcaments......................................................  238.000,00 
3.43201.61101 Adequació Urbanitzacions ...............................  140.000,00  
3.43202.61101 Adequació i reasfaltat de la via pública .........  100.000,00 
5.43202.61109 Arranjament rotondes via pública....................  40.000,00 
3.22201.62200 Caserna Policia Local ......................................  1.425.000,00 
3.43204.62200 Auditori Municipal............................................  135.000,00 
5.43202.62530 Mobiliari vies públiques ...................................  33.000,00 
5.43205.62530 Parcs i jardins – mobiliari................................     20.810,00   
5.44201.62530 Contenidors .......................................................  22.590,00 
5.43205.62531 Adequació normativa jocs infantils..................  75.000,00 
5.43209.62531 Mobiliari i equipament mobilitat .....................     8.150,00   
3.43201.62700 Redacció plans i projectes ................................  110.000,00 
5.22201.62900 Material Policia Local......................................     33.940,00  
5.51301.62900 Instal.lació marquesines línia bus....................  20.000,00 
2.45101.63200 Equipaments culturals ......................................  73.000,00   
2.45201.71000 Transfer. capital Patronat Mpal. d’Esports ....   578.016,00 
4.52101.74400 Transf.capital Serv. Mpals.Comunicació,SL ...  98.252,00  3.924.703,77 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM.......   5.940.687,77 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 

Partida 
6.46306.22608 Societat del coneixement.- activitats ................  8.320,00 8.320,00 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......   8.320,00  
 
MAJORS INGRESSOS: 

Concepte 
340.00                   Assistència i estada llars mpals. d’infants .........  28.000,00 
399.11                   Carpes Festa Major.............................................  36.000,00 
455.06                   Generalitat.- Salut ...............................................  1.329,87 
455.20                   Generalitat.- activitats culturals .........................  2.965,00 
455.27                   Generalitat.- 50% tècnica arxiu .........................  14.760,00 
455.31                   Consell Comarcal.- 25% tècnica arxiu ..............  7.380,00 
462.01                   Diputació.- Activitats joventut ............................  2.965,00 
462.08                   Diputació.- AODL Pla Convivència...................  6.000,00 
462.11 Mancomunitat Pdès.-Garraf.- aportació 
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recollida paper-cartró 2006 ............................  10.222,00 
480.01                   Particulars: publicacions i DVD........................    3.026,00 
755.02                   Generalitat.- Obres reforma Museu ...................     300.000,00 
755.04                   Generalitat.- obres llar d’Infants Anxaneta .......  125.000,00    
780.02 Llar Unió Catalònia.- conveni graderia camp 

de futbol Espirall.............................................  100.000,00   637.647,87  
                              TOTAL MAJORS INGRESSOS...........................   637.647,87 
  
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
  
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord. .....  1.552.000,00   
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit ....     3.742.719,90 5.294.719,90  
                            TOTAL APLIC. ROMANENT ..........................   5.294.719,90 

 
RESUM FINANCIACIÓ 

 
 Baixes per transferència ...............................  8.320,00   
 Majors ingressos ...........................................  637.647,87   
 Aplicació romanent tresoreria ......................  5.294.719,90 
 TOTAL FINANCIACIÓ.................................  5.940.687,77    
 
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
El dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del PP), 
1 en contra (CUP) i 5 abstencions (grup de CiU). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que la modificació reforça la inversió 
municipal en més de 5 milions d’euros, emprant el romanent o superàvit de 2006. A títol 
d’exemple, fa referència a noves inversions en l’ampliació del complex aquàtic 
(transferència al Patronat d’Esports), equipaments per a la ràdio i la televisió, millores a la 
via pública, reserves per a l’ampliació del museu, més subvencions per a la instal·lació 
d’ascensors, caserna de la Policia Local, equipament juvenil de Cal Berger, aparcaments, 
urbanització de l’entorn del nou Auditori, ampliació de llars d’infants (Sol, Solet i 
l’Enxaneta), nova seu de Serveis Socials, camins i arbrat a la zona de Sant Pau, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia el seu vot contrari malgrat que algunes inversions són 
positives, perquè plantejant-se una quantitat important per a inversions no hi ha hagut diàleg 
previ amb els grups municipals, ni participació ciutadana. El govern rebutja la possibilitat de 
suggeriments per part dels grups. Amatller remarca la poca prioritat que es dóna als serveis a 
les persones, perquè només un 20% del nou increment es destina a aquesta finalitat. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà a favor. Malgrat algun assumpte discutible, la major 
part de les inversions previstes són molt positives (museu, llars d’infants, caserna de la 
policia, equipament de Cal Berger, etc.). 
 
Aureli Ruiz (CiU) manifesta que les inversions són possibles gràcies al superàvit de 2006. 
Tot i que el pressupost de 2007 ja preveia inversions, l’embranzida inversora vindrà donada 
per aquesta modificació resultant del superàvit, és a dir, de majors ingressos, i aquest no és 
un model en general positiu. També es troba a faltar més despesa de caràcter social, i Ruiz 
critica que a finals del mandat municipal ja es gasti la totalitat del superàvit, sense donar un 
marge al nou govern elegit arran de les eleccions del proper 27 de maig. CiU s’abstindrà en 
la votació. 
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Francisco Romero (equip de govern) defensa que hi ha moltes inversions que ara es 
preveuen adreçades també espefícament al benestar de les persones (millor servei policial, 
museu, llars d’infants, etc.). Quant al diàleg, n’hi ha hagut amb alguns grups. Es va plantejar 
la proposta a la Comissió Informativa, es discuteix en aquest ple, s’han pogut aportar 
suggeriments i esmenes, etc., però la CUP s’ha abstingut de qualsevol iniciativa respecte 
d’aquest expedient. Durant el mandat (recorda), el 65% dels dictàmens s’han aprovat 
comptant amb el vot favorable d’alguns grups diferents dels que componen l’equip de 
govern. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que en quatre anys la CUP ha fet moltes propostes, també en 
el terreny pressupostari, i se’n continuarà fent, encara que molt poques són acceptades i 
encara menys executades. La realitat és que l’equip de govern no acostuma a demanar el 
parer de l’oposició. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve afirma que els diners no desapareixen, sinó que es deixen 
previstos per a inversions positives. L’Ajuntament està econòmicament sanejat i ara es tracta 
d’aplicar al superàvit que és fruit del bon moment econòmic de Vilafranca. El nou govern 
podrà governar amb una situació econòmica satisfactòria. 
 
 
IV. 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. 2  de Suplements de Crèdit del Pressupost del Patronat Municipal 
d’Esports d'enguany, mitjançant majors ingressos procedents del pressupost de l’Entitat, de 
conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
SUPLEMENTS DE  CRÈDIT: 
Partida 
2.45201.62200 Ampliació Complex Aquàtic .............................  578.016,00 578.016,00  
 
 TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT ..............   578.016,00 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
700.01 Transferència capital Ajuntament Vilafranca  578.016,00 578.016,00 
 
 TOTAL  MAJORS INGRESSOS      578.016,00 
 
 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 s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que aquesta proposta és una conseqüència 
de l’acord adoptat en el punt anterior de l’ordre del dia. 
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V. JUNTA D’ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta ordinària d’accionistes de la societat 
municipal Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, S.A., i per unanimitat adopta l’acord 
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 2006, el 

Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, i els Informes 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 de 140.057,33 €, destinats a reserves 
voluntàries. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que els comptes ja es van debatre en el si del 
consell d’administració, i que els resultats són positius. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que la gestió de l’empresa és en general molt correcta i 
satisfactòria. Únicament afirma que durant l’any 2005 es va portar a terme una campanya per 
a l’estalvi d’aigua que fins i tot va ser premiada. No es va repetir l’any 2006 i tampoc no es 
preveu per al 2007. A parer seu, caldria continuar amb aquestes campanyes. 
 
VI. JUNTA DE SOCIS SOCIETAT D’HABITATGE 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis ordinària de la Societat Municipal 
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., i per unanimitat adopta l’acord 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 2006, 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 de 4.856,21 €, destinats a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero es remet al debat en el si del consell 
d’administració, i destaca que els resultats també són favorables. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa les actuacions positives fetes per la Societat, però considera 
que s’haurien de portar a terme moltes més accions encara a favor de l’habitatge assequible. 
 
 
VII. JUNTA DE SOCIS SERCOM 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis ordinària de la societat municipal 
SERCOM, S.L., i per unanimitat adopta l’acord següent: 
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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 2006, el 
Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i  l’Informes d’Auditoria. 

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

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 1.729,39 €. 
 
Francisco Romero torna a remetre’s, com en el cas del dictamen següent, al debat ja realitzat 
en el si del consell d’administració, amb representació de tots els grups municipals. 
 
 
VIII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR 
 
El ple es constitueix en aquest moment en junta de socis ordinària de la societat municipal 
SOVIPAR, S.L., i per unanimitat adopta l’acord 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 2006, el 

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

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

El resultat de l'exercici es concreta en uns guanys de 54.095,73 €; destinats a compensar 
pèrdues d’exercicis anteriors (7.819,41 €) i a reserves voluntàries (46.276,32 €). 
 
 
IX. CESSIÓ TERRENYS GENERALITAT 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 21 de febrer de 2006, va 
aprovar inicialment la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’uns terrenys de 
1.795,87 m2 de superfície aproximadament situats a en el sector de sòl residencial Pla del 
Diable de Vilafranca del Penedès, afronta, al nord, amb zona verda (plaça d’Assumpció 
Domènech); al sud, entrant esquerra des de l’avinguda del Pla del Diable (antic carrer núm. 
2), amb les parcel·les 23 i 27 del projecte de compensació del sector; est, amb el carrer 
Rodolf Llorens i Jordana (antic carrer núm. 4); i oest, amb l’avinguda del Pla del Diable, 
amb la finalitat de construir-hi i posar en funcionament un equipament social (Centre 
Residencial d’Acció Educativa). 

Atès que aquest acord de cessió ha esdevingut ja definitiu. 
Atès que per part de la Generalitat de Catalunya s’han demanat unes modificacions 

puntuals de l’acord adoptat, especialment pel fet que l’entitat cessionària ha de ser l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), el qual malgrat pertànyer a la Generalitat de 
Catalunya és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia. 
 

Per això, s’ACORDA: 
1. Modificar l’acord del ple municipal de 21 de febrer de 2006, en el sentit següent: 
a) Determinar que la cessió gratuïta del domini del bé immoble a què fa referència 

l’acord té lloc a favor de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). 
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  b) Ratificar que la construcció del Centre Residencial d’Acció Educativa podrà ser 
portada a terme per l’entitat cessionària (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
–ICASS-)  o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 

c) El terreny cedit és apte per al seu destí com a Centre Residencial d’Acció 
Educativa, i comptarà amb abastament i i evacuació d’aigües, subministrament 
d’energia elèctrica amb la potència suficient per executar l’obra i el posterior correcte 
funcionament del Centre, i el vial de davant del solar té pavimentada la calçada i 
encintades les voreres. L’Ajuntament es farà càrrec de qualsevol mesura necessària per 
garantir l’adequació del solar a les finalitats previstes. 

d) Els impostos i les taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del Centre 
Residencial d’Acció Educativa gaudiran de les bonificacions i exempcions previstes en el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i en les Ordenances fiscals 
municipals. 

e) El dret de reversió a favor de l’Ajuntament de Vilafranca, en els termes de 
l’article 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals, tindrà lloc tant si la finca cedida 
no es destina a la finalitat prevista en el termini màxim de cinc anys, com si deixa de 
destinar-s’hi dins dels trenta anys següents. 
2. Constatar que la condició d’eficàcia que contenia el punt sisè de l’acord de 21 de 

febrer de 2006 ja s’ha acomplert, atès que d’acord amb el planejament urbanístic 
actualment vigent els terrenys objecte de cessió tenen una qualificació urbanística 
d’equipament compatible plenament amb l’ús social. 

3. Notificar aquest acord a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
(Departament d’Economia i Finances), i al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
El regidor Coordinador de Govern i de Benestar Social Ramon Xena remarca que es tracta 
d’una modificació purament formal. L’assumpte s’arrossega des de 2005, i espera que la 
Generalitat no canviï de criteri constantment i que finalment tiri endavant l’actuació. 
 
X. MANIFEST PARTICIPACIÓ DE LES DONES 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte al ple de l’acord pres per la Junta de 
Govern Local el dia 5 de març de 2007, amb el redactat següent: 
 
 “Per expressar el compromís institucional amb l’assoliment de la igualtat entre homes i 
dones com a principi de democràcia i convivència, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona ha elaborat conjuntament amb la Federació de Municipis de 
Catalunya un Manifest sobre “la participació de les dones, un principi de desenvolupament 
democràtic”  pel dia 8 de març de 2007, Dia internacional de les dones. 
 Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès considera del seu interès l’adhesió 
a aquest manifest.  
 
 Per tot l'exposat anteriorment, s’ACORDA: 
1. Aprovar l’adhesió al manifest elaborat conjuntament per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 

de la Diputació de Barcelona i la Federació de Municipis de Catalunya sobre “la 
participació de les dones, un principi de desenvolupament democràtic”, pel dia 8 de 
març de 2007, dia Internacional de les dones. 

2. Es donarà compte d’aquest acord al Ple Municipal en la propera sessió que es celebr”i. 
 
La regidora del Pla per la Igualtat Àngels Agramunt recorda que el Manifest ja va ser llegit 
durant l’acte institucional corresponent al Dia Internacional de les Dones. Un any més cal 
manifestar-se per la igualtat d’oportunitats. 
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Otger Amatller (CUP) demana que en altres ocasions el Manifest es faci arribar als grups 
municipals abans de la seva aprovació. El Manifest és positiu, però té mancances perquè no 
aborda els problemes d’alguns col·lectius (dones que treballen només a casa seva, 
immigrants, etc.). 
 
Àngels Agramunt contesta que el Manifest va a favor dels drets de totes les dones del 
planeta, sense excepcions. 
 
XI. MOCIÓ RODALIES RENFE 
 
Es dóna lectura a la següent moció, encapçalada finalment per tots els grups municipals 
(inicialment, era del grup de CiU): 
 

Per als usuaris de Renfe en els trens de rodalies el servei és, massa sovint, molt 
deficient, especialment a les hores punta on les aglomeracions són habituals: insuficient 
capacitat dels trens per acomodar tots els que hi volen pujar, retards sense que se n’informi 
als usuaris i sense que puguin conèixer quan arribaran a llur destinació; constants avaries 
tant de la superestructura com del material mòbil; trens, estacions i màquines expenedores 
de bitllets no adaptades per a persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial, 
etc. 

Els trens de rodalies de Barcelona transporten diàriament quasi 400.000 passatgers 
que reclamen accions reals per millorar la qualitat del servei públic: la millora en les 
infraestructures de la xarxa de rodalies, una major freqüència de trens, un increment en la 
capacitat i en el nombre de trens en servei, més mesures d’accessibilitat a trens i estacions. 

Durant els darrers anys, tant a les Corts Generals de l’Estat com al Parlament de 
Catalunya s’han adoptat resolucions adreçades a instar els diferents governs a impulsar 
millores en el servei de rodalies de Catalunya i a millorar la informació sobre les 
incidències, però que han tingut un escàs compliment real. O bé no s’han complert els 
acords aprovats, o bé les actuacions realitzades han tingut una nul·la incidència en la 
millora i la qualitat del servei de rodalies. 

Fins i tot les actuacions impulsades pel mateix Govern de l’Estat han tingut uns 
resultat quasi imperceptibles. El “Pla d’actuacions urgents”, acordat pel Ministeri de 
Foment després del col·lapse que va patir el servei de rodalies els mesos d’octubre i 
novembre ha quedat en no-res. 

D’una banda, hi ha un problema de dèficit d’inversió, que tendeix a esdevenir 
estructural. En efecte, per bé que el 27 de setembre Estat i Generalitat van signar un 
conveni d’inversió per a la millora de la xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims sis 
anys amb un compromís per part de l’Estat d’aportar 2.363 milions d’euros, el cert és que 
per al 2007 el Ministeri de Foment ha pressupostat una inversió de 37 milions d’euros. Amb 
aquest ritme es necessitaran més de 63 anys per acabar totes les inversions previstes. 

D’altra banda, hi ha un problema greu de capacitat de gestionar correctament la 
xarxa de rodalies que s’ha agreujat de manera exponencial durant el darrer any. 

No té sentit que la mobilitat diària de milions de persones de Catalunya hagi de 
decidir-se a 650 quilòmetres de distància. 

Cal afrontar de manera peremptòria el traspàs a la Generalitat dels serveis de 
transports de viatgers amb origen i destinació a Catalunya, tal i com estableix l’article 169 
de l’Estatut de Catalunya i fer-ho amb les dotacions econòmiques suficients per resoldre els 
dèficits assenyalats. 
 

ACORDS 
Primer.- Denunciar el lamentable funcionament del servei de rodalies RENFE de 

Barcelona, i la falta de solucions correctes donades per la companyia i el ministeri de 
Foment. 
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Segon.- Instar el Govern Central al compliment urgent de les mesures del Pla de 
Mesures Urgents que va anunciar sota supervisió del govern de la Generalitat i d’una 
comissió tècnica creada adhoc i depenent de l’ATM que avaluï l’estat de la xarxa i les 
mesures que el govern de l’Estat implementi 

Tercer.- Demanar al Govern de la Generalitat a negociar el traspàs immediat a la 
Generalitat dels serveis de transport de viatgers amb origen i destinació en el territori de 
Catalunya, tal i com s’estableix en l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, amb la 
incorporació d’un fons de finançament extraordinari per fer front al dèficit d’inversions 
acumulat i a les necessitats futures de la xarxa de rodalies i regionals.”  

Quart.-. Demanar al Govern Central el compliment del conveni Estat- Generalitat  
de 27 de setembre 2006 que preveu una inversió de 2.363 milions per a la millora de la 
xarxa ferroviària a Catalunya en els pròxims 6 anys. 

Cinquè.- Sol·licitar al Govern Central que tal i com va acordar, augmenti el nombre 
de trens en hores punta per tal de reduir el col·lapse que pateix aquest servei. 

Sisè.-. Instar el Govern Central que elabori un informe sobre la puntualitat del 
servei de rodalies de Barcelona  

Setè.- Instar el Govern Central que emprengui les mesures necessàries perquè 
s’eliminin totes les barreres arquitectòniques, i d’accessibilitat en els mateixos trens, 
existents, per tal de millorar-ne la seva mobilitat i fer el servei accessible al conjunt de tota 
la ciutadania. 

Vuitè.- Sol·licitar que RENFE indemnitzi als usuaris afectats pels retards patits a 
Catalunya en els últims mesos amb bonificacions als abonaments durant un període mínim 
de 3 mesos. 

Novè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Congrés i al Senat, al Govern Central, a l’Associació Catalana 
de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
La moció anterior s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El portaveu de CiU Pere Regull destaca la importància de l’assumpte, i la necessitat que els 
ajuntaments prenguin postura i pressionin. Es remet a la moció i a alguns titulars de premsa 
de les darreres setmanes (retards, avaries, manca d’atenció, aglomeracions, desincentivació 
del transport públic, manca d’inversions, etc.). És cert que l’alcalde ha tramès alguna carta i 
ha participat en algun programa televisiu, però cal fer pressió tots junts. 
 
Regull comenta que durant els anys 2005 i 2006 (sense canvis en els governs de Catalunya i 
Espanya) les inversions en rodalies han estat a Madrid de 160 milions d’euros, i a Catalunya 
només de 13 milions. També es va signar un conveni Estat-Generalitat a 6 anys preveient 
inversions, però el cas és que en els pressupostos de l’Estat per a 2007 es preveuen per a 
rodalies de RENFE a Catalunya unes quantitats ridícules (37 milions). Cal posar remei a la 
situació d’abandó de la xarxa de trens de Catalunya, i reclamar el traspàs a la Generalitat 
amb el finançament adequat. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la moció, en la línia d’altres mocions aprovades 
en aquest ple, algunes d’elles a instàncies de la CUP. No paga la pena entrar en qui en té la 
culpa, perquè també la Generalitat ha fet coses mal fetes, en l’època de CiU i en l’actual. Per 
exemple, es va prioritzar el tren de gran velocitat, quan abans que res calia reforçar les 
rodalies. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable i posa èmfasi en la necessitat de fer pressió 
entre tots. El traspàs dels serveis a la Generalitat no servirà de res sinó va acompanyat de 
finançament i d’una bona voluntat política. 
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Ramon N. Xena (ERC) comenta que no val la pena entrar en la gestió de governs anteriors 
(són responsables tots els governs, els actuals i els anteriors). L’estat dels trens (també dels 
de la Generalitat) és lamentable. Cal que el Ministeri de Foment actuï també decididament, i 
que no es dediqui a altres actuacions inacceptables com intentar eliminar els arbres plantats 
fa poc prop dels polígons industrials del Penedès, fer pagar peatges d’autopista abusius als 
penedesencs per poder arribar a Barcelona, etc. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) dóna suport a la moció, i destaca que la situació 
és tan greu que tothom se n’hauria avergonyir. És un dèficit de servei antic que s’ha anat 
agreujant. El problema és d’inversió, però també de forma rellevant de gestió. Cal dir que 
l’Ajuntament de Vilafranca ha volgut i vol liderar la reivindicació. 
 
L’alcalde Marcel Esteve destaca la importància de la unanimitat assolida i de treballar 
plegats. A parer seu, el futur passa en gran part per gaudir d’un bon transport públic. 
 
 
XII. MOCIÓ PARADA DE TAXIS 
 
Es presenta la següent moció del grup municipal de CiU: 
 

Atès que la parada actual de taxis a Vilafranca no té les condicions mínimes que ha 
de tenir un servei d’aquest tipus, al no disposar de cap marquesina que possibiliti aixoplugar-
se en cas de pluja així com no hi ha cap espai per que, com a mínim els tres primers taxis en 
disponibilitat de servei puguin quedar a cobert del sol en l’època estiuenca. 

Atès que aquest fet fa que el servei no es pugui donar en les millors condicions. 
Atès que properament s’ha de replantejar tota la reordenació i urbanització de la 

plaça de l’estació on hi ha actualment ubicada la parada de taxis. 
Atès l’exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió demana que el Ple 

d’aquest Ajuntament prengui els següents  
 

ACORDS 
Primer. Que, en la reordenació de la zona de la Plaça de l’estació es procedeixi a 

planificar una parada de taxis que reuneixi les condicions idònies per donar cobertura, com a 
mínim cinc vehicles de immediata entrada en servei, enfront a la irradiació solar o la pluja. 

Segon. Que donat que pot demorar-se en el temps que arribi a bon fi l’esmentada 
remodelació de la Plaça de l’Estació, es procedeixi a donar una solució provisional de forma 
que es pugui donar cobertura a un mínim de tres cotxes de immediata entrada en servei. 
 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (CiU, PP i CUP), 8 en contra (grup 
Socialista –PSC-ICV-, amb l’absència en aquest punt de la regidora Àngels Agramunt), i 3 
abstencions (grup d’ERC). 
 
Pere Regull (CiU) afirma que el servei de taxi és important per a certs col·lectius i persones, i 
que cal tenir una parada digna, perquè no és acceptable que la gent es mulli si plou o hagi de 
suportar altíssimes temperatures a l’estiu. Cal abordar l’assumpte seriosament quan es 
reurbanitzi la plaça, però provisionalment s’ha de realitzar alguna actuació com la 
instal·lació d’una marquesina. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, perquè no té un cost excessiu; també caldrien 
marquesines a les parades del bus. Dóna també suport a la moció el portaveu del PP Josep 
Ramon, que suggereix la possibilitat d’una esponsorització publicitària que estalviï despeses. 
 

 20



Ramon N. Xena (ERC) afirma que cal preveure una parada digna arran de la reurbanització 
de la plaça. No té sentit ara gastar-se uns diners per només uns mesos. Demana que es retiri 
el punt 2 de la moció, ja que en un altre cas ERC s’abstindrà. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV-) també demana la retirada del punt 2, ja que la 
solució s’ha de tractar en el marc global de la plaça. S’està treballant amb els taxistes i es 
comptarà amb el seu parer. Els taxistes no han demanat una marquesina provisional, i si ho 
fessin l’assumpte s’estudiaria. 
 
Pere Regull (CiU) rebutja retirar el punt 2, perquè no és creïble que faltin pocs mesos per 
reurbanitzar la plaça. Potser l’any 2010 encara estarem com ara, i per això la solució 
provisional és l’adient. Tan és així que és possible que el govern rebutgi la moció per després 
instal·lar la marquesina, perquè els taxistes segurament en són favorables (el govern no deu 
parlar amb els mateixos taxistes que CiU, o existeix una confusió). Pere Regull, arran d’un 
episodi del debat, critica que el govern en aquest mateix ple s’hagi gastat tot el superàvit 
pressupostari de l’any 2006, sense deixar massa marge al futur govern. Es tracta d’una 
pràctica, diu, que l’anterior alcalde Joan Aguado no va fer mai. 
 
Ramon N. Xena (ERC) destaca que els taxistes no han demanat cap solució provisional, i 
que si ho haguessin fet s’hagués pogut estudiar. El superàvit s’ha gastat en allò que feia falta. 
 
L’alcalde Marcel Esteve apel·la a la necessitat d’unitat. Recorda que el regidor Joan Pareta 
ha treballat i treballa amb els representants dels taxistes, i que existeix un acord. Tant el 
govern com els taxistes pensen que s’ha de fer una bona parada juntament amb la plaça, i 
que no són encertades solucions provisionals. 
 
 
XIII. MOCIÓ CAL SALINES 
 
Es presenta la següent moció del grup municipal de CiU: 
 

Atès que s’ha manifestat per part d’un grup de veïns del Barri de Cal Salines que 
pertany al terme de Vilafranca la seva inquietud per que el carrer en front a les seves cases 
no té l’amplada suficient per encabir-hi dos vehicles d’amplada, 

Atès que l’esmentat carrer dona a una zona que el POUM qualifica amb la clau 4/B-
5. 

Atès que l’Art. 188 del POUM estableix que amb aquesta clau es fixen els jardins 
públics al servei de la vila. 

 Atès que per part de l’Ajuntament encara no s’ha executat aquesta prescripció del 
POUM . 

Atès que interessa a l’ajuntament facilitar al màxim les possibilitats de mobilitat dels 
vehicles dels ciutadans, i en aquest cas seria suficient modificant l’amplada del vial que dona 
front d’una part als habitatges i de l’altra a la zona qualificada com a jardí públic. 

Atès l’exposat, el Grup Municipal de Convergència i Unió demana que el Ple 
d’aquest Ajuntament prengui els següents  
 

ACORDS 
Primer. Que es procedeixi a fer les tramitacions i gestions necessàries per modificar 

l’amplada del vial sense nom que consta senyalat en el plànol adjunt, de forma que es 
possibiliti la cabuda, com a mínim, de dos vehicles d’amplada. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (grups de CiU i del PP), 12 en contra 
(grup Socialista –PSC-ICV- i grup d’ERC) i 1 abstenció (CUP). 
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Pere Regull (CiU) explica que es tracta d’una antiga reivindicació dels veïns de la zona de 
Cal Salines (veïns també de Vilafranca i que han de ser atesos), la qual ell mateix havia 
traslladat fa temps a la regidora Anna Girona. El vial de davant de les cases no té amplada 
per encabir-hi dos cotxes, per la qual cosa les maniobres de sortida són gairebé impossibles, 
si no es molesta un altre veí demanant que retiri el seu vehicle. El POUM preveu al costat del 
vial una zona verda; per tant, es podrien executar les previsions del Pla, adquirir el terreny i 
eixamplar el vial uns dos metres. 
 
Ramon N. Xena (ERC) manifesta que no pot donar suport a la moció, perquè no té cap 
informe al respecte dels Serveis Tècnics municipals. Farà gestions per esbrinar l’abast del 
problema i les possibles solucions. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que la qüestió és complexa, perquè 
modificar el vial implica modificar també el Pla d’ordenació (POUM). L’equip de govern 
s’ha reunit amb els afectats, i s’ha observat que en realitat es tracta d’un conflicte entre 
veïns, per la qual cosa s’ha ofertat un servei de mediació. No es tracta de parlar de conflictes 
particulars de veïns en el ple, per la qual cosa proposa deixar aparcada la moció i parlar-ne 
per analitzar quines són les solucions. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que es tracta només d’executar el POUM fent municipal la zona 
verda, i reservant un o dos metres per eixamplar el vial. Si cal modificar el POUM tampoc 
no és problema, perquè el ple ja ha aprovat diverses modificacions puntuals. Fa referència a 
la modificació relativa al carrer del Comerç. 
 
Ramon N. Xena (ERC) recorda que la modificació del POUM sobre el carrer Comerç no va 
tenir cap vot en contra. En aquest cas, cal escoltar abans que res als veïns i als Serveis 
Tècnics, i si després cal una modificació del POUM es podria plantejar. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que manté la moció, ja que no és adient cap mediació pel fet de 
no existir un conflicte veïnal; és necessari només executar el mateix POUM (previsió d’una 
zona verda o parc que no s’ha tirat endavant com cal); sospita que si la moció no prospera 
l’assumpte s’oblidarà i no s’estudiarà. Si en algun moment sembla que existeix conflicte de 
veïns, això obeiria a l’inactivitat de l’equip de govern. Quant a l’aprovació inicial del POUM 
sobre el carrer Comerç, recorda Regull que CiU va presentar una esmena a la totalitat, i que 
després el seu grup es va abstenir per estudiar més a fons l’assumpte i escoltar les persones 
afectades; a més, el dictamen contenia l’afirmació de que tots els afectats havien estat 
informats, la qual cosa s’ha demostrat que era falsa, de forma que CiU es reserva el dret a 
qüestionar la validesa de l’acord adoptat. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que fins fa poc es podia aparcar a la zona 
i ara no, la qual cosa confirma que estem en presència d’un conflicte veïnal. Per això s’ha 
ofert la mediació. Colomé opina que la moció hauria de restar sobre la taula, parlar-ne i 
portar-la al ple del mes d’abril si convingués, perquè creu que a Pere Regull potser li falta 
alguna informació rellevant sobre el cas que ara mateix no es pot fer pública pel fet d’afectar 
persones privades. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, i manifesta que s’interessarà pel cas en la 
seva globalitat. 
 
L’alcalde Marcel Esteve fa una crida a parlar del tema en un altre moment en el decurs dels 
propers dies per analitzar on rau realment el problema i el conflicte, i si convé a tornar-ne a 
parlar en el mes d’abril. El problema ve de lluny i és complex, per la qual cosa no entén les 
presses per votar la moció avui. 
 

 22



Pere Regull (CiU) reitera els seus arguments favorables a la solució urbanística del 
problema, i reclama la votació de la moció. 
 
Després de votada i rebutjada la moció, l’alcalde ha encarregat al regidor d’Urbanisme Josep 
Colomé que l’assumpte sigui tractat en els llocs adients de l’Ajuntament, i que s’estudiï amb 
privacitat i es doni informació als grups municipals. 
 
 
XIV. MOCIÓ NÚRIA PÒRTULAS 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Hem sabut de la detenció primer i empresonament després de la Núria Pòrtulas, 
veïna de Sarrià de Ter, per una falsa imputació de pertinença a organització terrorista, 
preparada i executada per l’Àrea Central d’Informació Interior dels Mossos d’Esquadra.. 

Ho hem sabut malgrat el silenci dels comandaments policials i dels seus 
responsables polítics en aquests darrers dies i també malgrat la incomunicació de la llei 
antiterrorista que li va ser aplicada injustificadament a la Núria; ho hem sabut per la 
bestialitat de la seva detenció, per la brutalitat amb què va ser escorcollat tant el domicili de 
la Núria, a can Rusc, com el dels seus pares a Sarrià de Ter i per la contundent ocupació 
militar a què van sotmetre la zona desenes de furgones dels Mossos d’Esquadra el passat 
dimecres 7 de febrer del 2007. Uns escorcolls que buscaven, com en tants altres muntatges 
policials, armes i explosius amb què realitzar imaginats atemptats i que van acabar amb la 
intervenció de mera propaganda de caràcter polític i documents personals dels pisos 
escorcollats. 

Hem sabut també que la investigació dels Mossos d’Esquadra es basa en dos fets: en 
la relació de la Núria amb en Joan Surroche i amb una llibreta que li va ser il•legítimament 
intervinguda fa unes setmanes a la Núria quan tornava d’una manifestació, juntament amb 
pòsters i fulls volants amb propaganda d’ideologia anarquista. Res d’això pot servir per 
justificar ni la imputació de terrorisme cap a la Núria ni la seva detenció; però a més volem 
deixar ben clar que no tolerarem que es criminalitzi ni la solidaritat amb les persones preses 
ni tampoc cap tipus de plantejament ideològic, al mateix temps que denunciem la persecució 
política dels Mossos d’Esquadra cap a les persones i moviments socials de les comarques 
gironines. 

Finalment hem sabut també que l’Audiència Nacional ha empresonat preventivament 
la Núria, amb el seu automatisme habitual, assumint el dictat de totes i cadascuna de les 
falsedats escrites pels cossos policials, després d’un breu interrogatori i que resta a l’espera 
del resultat de les investigacions dels Mossos. Així en una aplicació a petita escala de la 
guerra preventiva, primer es deté i després s’investiga. 

Per tot això, convençuts que la imputació de terrorisme de la Núria no és més que un 
nou muntatge policial dels Mossos d’Esquadra. 

 
El grup municipal de la CUP proposa que aquest ple acordi: 
1. Exigir la posada en llibertat immediata de Núria Pòrtulas. 
2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la Núria 

Pòrtulas i la seva família. 
3. Expressar la preocupació generada per la falta d'informació que ha tingut la 

família i per la situació d'aïllament en què ha viscut la Núria els primers dies de 
la seva detenció. 

4. Exigir la derogació de la llei antiterrorista i de l'Audiència Nacional espanyola 
(hereva del Tribunal d'Ordre Públic franquista). 

5. Fer arribar la moció al Ministeri de Justícia, Ministeri de l'Interior, a la Fiscalia 
General de l'Estat, a l'Audiència Nacional, a la conselleria d'Interior, a la família 
Pòrtulas Oliveras i a l'advocat de la Núria Pòrtulas. 
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Otger Amatller (CUP) fa referència al cas de Núria Pòrtulas, educadora social de Sarrià de 
Ter. Els Mossos d’Esquadra només li van trobar propaganda política anarquista, i en canvi es 
troba a la presó aplicant-se-li la llei antiterrorista. Considera que aquest no és l’estat de dret 
que ens volen vendre, ja que la Núria ha estat detinguda pel fet de tenir una relació amb una 
persona determinada. La moció s’ha presentat en altres ajuntaments, i alguns com els de 
Sarrià de Ter i Girona ja l’han aprovada. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta no conèixer el cas concret, però aquest està en mans de la 
Justícia, la qual ha de resoldre, i la interessada pot defensar-se. A banda d’algun cas aïllat 
d’irregularitat que pugui existir, no és cert que els Mossos d’Esquadra persegueixin els 
moviments socials. Cal recolzar les forces de seguretat, i els termes de la moció no són 
acceptables. 
 
Joan Recasens (ERC) es mostra favorable a la moció, com sempre ha expressat el seu grup 
en casos similars. Quant al cas que ens ocupa, s’han recollir signatures i s’han aprovat 
mocions. És desmesurat aplicar la llei antiterrorista, la qual no hauria de tenir cabuda en un 
estat de dret. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que les actuacions en aquest cas potser han estat 
desproporcionades. D’altra banda, la moció presentada no coincideix amb l’aprovada a 
Sarrià de Ter. Potser es pot demanar la llibertat provisional de Núria Pòrtulas, però no és 
adient en un estat democràtic i amb divisió de poders fer exigències al poder judicial. Caldria 
canviar el text de la moció per tal que CiU hi donés suport. Aprovant una moció com la 
presentada, poc s’ajudaria la Núria. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que el seu grup no pot acceptar la 
moció en els termes plantejats, els quals no coincideixen tampoc amb els aprovats per 
l’Ajuntament de Girona. Lecegui subscriuria una moció com la de Girona, la qual no exigeix 
la llibertat immediata, ni planteja la derogació de lleis i de l’Audiència Nacional, ni acusa 
genèricament els Mossos d’Esquadra de cometre persecucions i delictes. 
 
Finalment, i després d’un debat, s’acorda suprimir la part expositiva de la moció i refer-ne la 
part dispositiva, proposta a la qual s’ha afegit també el grup del PP. 
 
El text finalment aprovat per unanimitat és el següent: 
 
1. “1. Demanar la posada en llibertat provisional de Núria Pòrtulas. 
2. Expressar el suport de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès a la Núria Pòrtulas   i  la 

seva família 
3.  Expressar la preocupació generada per la falta d'informació que ha tingut la família i 

per la situació d'aïllament en què ha viscut la Núria els primers dies de la seva 
detenció. 

4.  Fer arribar la moció al Ministeri de Justícia, Ministeri de l'Interior, a la Fiscalia 
General de l'Estat, a l'Audiència Nacional, a la conselleria d'Interior, a la família 
Pòrtulas Oliveras i a l'advocat de la Núria Pòrtulas”. 

 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) fa referència a unes preguntes que ell mateix va formular en el ple 
del mes de gener, sobre els habitatges promoguts per la Societat Municipal d’Habitatge al 
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carrer dels Ferrers (Cal Mencia). Ell va dir en aquella ocasió que en el ple del mes de 
desembre un membre de l’equip de govern (Ramon Xena) s’havia referit als pisos com a 
socials per a gent gran, mentre que un altre membre del govern (Francisco Romero) parlava  
de pisos tutelats. Arran d’això, Fernando García va preguntar si, a parer del govern, els pisos 
socials i tutelats eren la mateixa cosa, si en el cas de ser tutelats els tutelaria l’Ajuntament, 
quina quantitat haurien de pagar les persones per viure-hi, si es disposava ja del plec de 
condicions per poder optar als habitatges i si el seu text podia ser lliurat al grup de CiU i a ell 
mateix (Fernando García). 
 
Francisco Romero va dir que contestaria per escrit, però la contesta donada el 22 de febrer no 
respon a les preguntes, ja que es va limitar a dir que s’estaven elaborant les bases i que quan 
estiguessin enllestides se li farien arribar. Fernando García vol que abans d’acabar el mandat 
se li digui si els pisos són socials o tutelats, i si la possible tutela l’exerciria l’Ajuntament. 
 
Contesta Ramon N. Xena que abans del final del mandat espera que els pisos estiguin 
ocupats, i recorda que en l’actualitat són propietat de la fundació Amàlia Soler. La tutela, si 
ho és, tindrà lloc respecte de l’edifici (espais i serveis compartits). Els pisos són per a gent 
gran, i les bases per adjudicar-los les està acabant d’elaborar la fundació Amàlia Soler. 
Espera que la fundació pugui enllestir les bases i adjudicar els habitatges aviat. 
 
Fernando García agraeix la intervenció de Ramon Xena, ja que s’acosta a les respostes que 
ell demanava. 
 
b) Otger Amatller (CUP) pregunta les raons per les quals no s’han aprovat les tarifes de 
publicitat aplicables a la ràdio i a la televisió municipals, i demana que se li facin arribar les 
aplicables actualment. Contesta Lourdes Sánchez que les noves tarifes ja estan aprovades pel 
consell d’administració dins de 2007 i penjades a la web. De tota manera, les hi farà arribar. 
 
c) Otger Amatller (CUP) pregunta si se celebraran reunions per establir el sistema de 
repartiment d’espais de la ràdio i la televisió municipals amb  vista a la propera campanya 
electoral. Contesta Lourdes Sánchez que el sistema de repartiment ja ve fixat per la llei, però 
que se’n pot parlar. 
 
d) Otger Amatller (CUP) afirma que l’Ajuntament treballa amb la Universitat Ramon Llull 
en un programa municipal sobre nutrició, alimentació i activitats físiques, i pregunta si el 
programa incorpora informació sobre els productes transgènics. Contesta Lourdes Sánchez 
que l’assumpte es porta des del Servei de Salut, i que contestarà per escrit. 
 
e) Otger Amatller (CUP) fa referència a una pregunta que va formular sobre l’incompliment 
per part de l’equip de govern d’acords del ple sobre l’assumpte de la Vegueria Penedès, 
alguns d’ells molt concrets i immediats com la col·locació d’una pancarta al balcó de la Casa 
de la Vila. Francisco Romero va contestar per escrit que hi havia un acord posterior de la 
Junta de Govern, el qual parlava de la col·locació de pancartes remetent-se a un possible 
acord unànime de la Junta de Portaveus. Otger Ametller pregunta al secretari si aquesta 
pràctica és legal, i si l’acord de la Junta de Govern pot alterar el del ple. 
 
L’alcalde dóna la paraula prèviament al regidor Francisco Romero, recordant aquest que ja 
va explicar a Otger Amatller que el ple té unes competències, però no les de col·locar 
pancartes o símbols, les quals pertanyen als òrgans executius de govern. Per això la Junta de 
Govern va adoptar l’acord adient. Romero diu que en el mateix ple en què es va aprovar la 
moció sobre la Vegueria se’n va aprovar una altra presentada per la CUP, la qual després de 
ser esmenada rebutjà que sigui el ple el que tingui facultat de decidir sobre les pancartes al 
balcó la Casa de la Vila. 
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El secretari Francesc Giralt fa una intervenció, destacant que s’ha de centrar en aspectes de 
legalitat, ja que les relacions entre el ple i els òrgans de govern com l’alcalde tenen un 
rerafons eminentment polític aliè en principi al dret. Resumint la intervenció, diu que els 
articles 52 i 53 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen les atribucions 
del ple i de l’alcalde respectivament, i que legalment totes les facultats municipals no 
atribuïdes expressament al ple corresponen a l’alcalde, per bé que aquest a la seva vegada 
pot delegar una bona part de les seves atribucions en regidors o en la Junta de Govern. Per 
tant, el dret espanyol i català han establert, agradi o no, un sistema sens dubte 
presidencialista que fa que l’alcalde tingui un poder decisori molt important. 
 
El ple (recorda el secretari) té també unes importants atribucions d’abast decisori en matèries 
rellevants (pressupost, ordenances, planejament urbanístic, contractació d’imports elevats, 
etc.), i té també reservades les tasques de control i fiscalització del govern, a través de 
diferents mecanismes com els precs, les preguntes i les mocions. La doctrina i els tribunals 
ofereixen versions a voltes contradictòries sobre el dret a tractar en el ple mitjançant una 
moció assumptes que no siguin de la competència del municipi o del mateix ple; ara bé, la 
moció si es debat i s’aprova mai no pot pronunciar-se amb efectes vinculants sobre 
assumptes que legalment siguin de la competència de l’alcalde o d’altres òrgans, ja que això 
comportaria un vici de l’acte pel fet de ser dictat per un òrgan incompetent. La moció és 
políticament molt respectable, i constitueix una declaració de voluntat i una presa de postura 
del ple sobre un assumpte determinat que sens dubte és important, però si fa referència a 
assumptes que legalment no pertanyen a l’àmbit d’atribucions  del ple tindrà efectes polítics, 
però no jurídics, i cita exemples com l’eficàcia de les mocions que s’aproven en seu 
parlamentària. Giralt sosté que si  el ple pren un acord sobre una matèria que legalment té 
atribuïda l’alcalde, l’acord és vàlid com a manifestació de l’òrgan plenari, i l’alcalde haurà 
de valorar-la i tenir-la en compte en termes polítics, però el seu contingut no pot ser 
vinculant en termes jurídics. 
 
Otger Amatller agraeix la intervenció de Francesc Giralt, la qual a parer seu ha estat 
aclaridora. Legalment sembla que no hi ha res a fer, i que si el ple pren un acord sobre un 
tema que estrictament no és de la seva competència el compliment quedarà en mans de la 
bona voluntat de l’alcalde o del govern. Si tot això és així, els ciutadans i fins i els polítics 
aniran perdent la seva confiança en el sistema. Una qüestió concreta com penjar una pancarta 
s’ha aprovat diferents vegades en el ple, i és molt greu políticament que el compliment resti 
en mans de l’alcalde. Això provoca desafecció dels ciutadans vers la política. 
 
Francisco Romero comenta que l’alcalde va delegar la seva competència en la Junta de 
Govern, i que aquesta va prendre un acord. Provoquen a parer seu desafecció ciutadana 
actituds com les de la CUP de convocar una roda de premsa dient que portaria el govern als 
tribunals. Replica Otger Amatller que no es vol judicialitzar la vida política, però que és greu 
no complir els acords majoritaris del ple. 
 
Francisco Romero torna a fer referència al fet que en la mateixa sessió el ple va rebutjar que 
fos ell mateix qui decidís sobre la col·locació de pancartes al balcó, i recorda que també 
existeix un acord sobre l’ús de la senyera catalana que la CUP incompleix. Otger Amatller 
replica que el tema ja s’havia aprovat en diverses ocasions pel ple, i el govern mai no ho va 
complir, com tampoc no va complir altres acords sobre la Vegueria (tramesa d’escrits, 
manteniment de la comissió paritària, etc.). 
 
Pere Regull (CiU) afirma que el mateix secretari ha afirmat que el tema era discutible, i que 
ell entén que les mocions són vinculants, entre altres coses perquè en aquell ple ni l’alcalde 
ni el secretari van advertir que el es podia aprovar era competència de l’alcalde i no resultava 
vinculant. Regull considera inadmissible que acords del ple acabin depenent de la voluntat 
de l’alcalde, i opina que l’acord posterior de la Junta de Govern és un frau. L’actitud del 
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govern no és democràtica, perquè el mateix govern va acceptar deliberar durant hores la 
moció i votar-la, i després el que no pot fer és incomplir-la. 
 
L’alcalde Marcel Esteve recorda que no podem quedar-nos en qüestions jurídiques, sinó que 
es tracta d’un debat polític. Ell va decidir sotmetre la decisió a la Junta de Govern. 
 
Intervé també novament el secretari Francesc Giralt per realitzar diverses precisions, aclarint 
que no volia polemitzar amb Pere Regull en termes jurídics ni molt menys polítics, més i 
quan la persona de Regull li mereix molt de respecte. Afirma que el deure d’informar el 
compleix quan ho estableix la llei, i que ha d’informar també si li demanen l’alcalde o els 
regidors, però que ell no pot ser un censor ni advertir per pròpia iniciativa que un assumpte 
no és competència del ple. També afirma que el dubte doctrinal rau en si s’ha de debatre una 
moció sobre assumptes que no siguin atribució del ple, però no en canvi sobre la naturalesa i 
el grau de vinculació jurídica de les mocions sobre assumptes no atribuïts a l’esmentat ple, 
matèria que sembla prou clara i pacífica. 
 
Pere Regull(CiU) insisteix en què ningú no va fer cap advertiment, per la qual cosa des d’una 
perspectiva democràtica cal interpretar que el govern se sotmetia al resultat de la votació del 
ple. 
 
f) Otger Amatller presenta per escrit unes preguntes, per tal que siguin contestades per escrit 
també, relatives als accidents que es produeixen al vial de les Clotes. 
 
g) Aureli Ruiz (CiU) s’interessa pel procediment obert per adjudicar places corresponents al 
nou aparcament soterrat de l’Espirall. Pregunta si s’admet optar a plaça per a cotxe, moto o 
altres vehicles indistintament, si es pot adquirir més d’una plaça i si els compradors podran 
després llogar-la. Francisco Romero afirma que la pregunta serà contestada per escrit. 
  
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                                  Marcel Esteve i Robert 
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