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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
 
Núm. : 07/2005 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de juliol de 2005 
Horari: de 20,03 a 23,42 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Joan Ríos i Rallé 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor general 
Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 21 de juny  
de 2005. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. ESTUDI DE DETALL SECTOR MELIÓ RESIDENCIAL 
 
Es presenta a la consideració del ple el dictamen següent: 
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Vist l'Estudi de Detall presentat per Albert Valls i Poch, redactat en compliment de la 

prescripció expressa regulada en l’article 11.4. de les Ordenances d’edificació i ús del Pla parcial 
del sector Melió Residencial, per a la concreció de les característiques estètiques i constructives 
de les futures edificacions a construir en les parcel·les núms. 1 a 7 del  mateix sector, recaients 
amb façana al passatge de l’Hort del Nin. 

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de març passat, 
s’ha sotmès al tràmit d’informació pública amb la inserció dels preceptius anuncis en el Butlletí 
Oficial de la província núm. 86 del dia 11 i en el diari el Punt del dia 7, ambdós del mateix mes 
d’abril, i amb audiència a la resta de propietaris afectats pel mateix Estudi de Detall. Durant 
aquest període ha estat presentada una única al·legació, subscrita per Mercè Matas Ràfols, en 
la que es plantejaven aspectes referits tant a la composició volumètrica, com a cossos sortints i 
aplicabilitat de l’alçada reguladora màxima en els diferents grups d’habitatges delimitats, 
també a tanques a veïns, aspectes tractats abastament en l’informe tècnic de data 11 de maig 
passat, i en el que es proposava la modificació d’aquell sense que aquestes modificacions 
poguessin considerar-se substancials. 

Vist el nou Estudi de Detall formulat, així com l’informe tècnic favorable de data 15 de 
juny passat. 

Vista, així mateix, la previsió continguda en la Disposició transitòria quarta.2 de la 
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, s’ACORDA: 
 

Aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per Albert Valls Poch per a la 
concreció de les característiques estètiques i constructives de les parcel·les 1 a 7 del sector 
Melió Residencial, i trametre còpia del mateix i de l’expedient originat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que, com en els dos plens anteriors, s’aprova un 
Estudi de Detall relatiu a aspectes constructius i estètics d’un grup de futurs habitatges 
unifamiliars en el sector Melió Residencial. 
 
 
II. CONVENI BASE DE MUNTATGE 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ministeri de Foment, mitjançant una resolució de 18 de novembre de 2003, 
va aprovar el projecte constructiu d’una base de muntatge de via a Vilafranca del Penedès, per 
a la línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera francesa. Aquest projecte va 
suscitar l’oposició de l’Ajuntament i de diferents entitats ciutadanes. 
 Atès que actualment les expropiacions de terrenys necessaris s’han materialitzat, les 
obres han començat i, en definitiva, la implementació d’aquesta infrastructura en el nostre 
terme municipal és ja irreversible. 
 Atès que en els darrers mesos l’Ajuntament, després d’expressar la seva disconformitat 
amb el projecte, ha negociat amb els responsables del Ministeri de Foment i de l’Administrador 
d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) diferents modificacions per tal que el projecte fos 
millorat, tot minimitzant el seu impacte i deixant establertes les bases per a la construcció en el 
futur a Vilafranca d’una estació de trens regionals. 
 Atès que s’ha redactat un conveni de col·laboració entre l’ADIF i l’Ajuntament, els 
trets bàsics del qual són: 
 a) La superfície ocupada per la base de muntatge es redueix de 17 a 11 hectàrees. 
 b) Quan la base de muntatge es transformi en una base de manteniment,  aquesta 
ocuparà 7 hectàrees de terreny. Malgrat que el diferencial de superfície es mantindrà als 
efectes legals adients com espai de reserva ferroviària, podran fer-s’hi usos d’interès ciutadà. 
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 c) El projecte de 2003 serà modificat, tot trametent-se la proposta de modificació a 
l’Ajuntament abans de la seva aprovació. La modificació preveurà també mesures d’integració 
paisatgística de la base en el seu entorn. 
 d) Es fa palès el compromís d’estudiar la viabilitat d’una futura estació de trens 
regionals a Vilafranca, la qual si no pogués situar-se en l’actual estació de RENFE s’ubicaria 
en l’entorn de la base de manteniment, sense que això suposés la desaparició de l’estació 
actual. El projecte modificat preveurà mesures (ubicació d’un PAET) que facin tècnicament 
viable la construcció d’una estació de trens regionals a la zona. 
 
 Per tot això, s’ACORDA: 
 Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Administrador d’Infrastructures 
Ferroviàries (ADIF) i aquest Ajuntament, amb relació a la construcció d’una base de muntatge 
de via a Vilafranca del Penedès. Es faculta l’alcalde per a signar-lo en nom i representació de 
la corporació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en 
contra (grups de CiU, PP i CUP). 
 
Defensa el dictamen, en nom de l’equip de govern, el regidor d’Urbanisme Josep Colomé. 
Colomé remarca que tots els grups disposen del text del conveni, el qual ha estat fruit de molta 
feina realitzada i de múltiples reunions celebrades, que han portat a una revisió del projecte 
constructiu inicial. 
 
Josep Colomé esmenta que mitjançant el conveni serà possible, en dues fases, reduir la 
superfície de la infraestructura en gairebé el 60%, tot deixant 4 has. per integració paisatgística 
de la base en el seu entorn. Es revisarà el projecte tenint en compte criteris mediambientals, i es 
farà un estudi sobre la viabilitat de l’estació de trens regionals sense suprimir-se l’actual estació 
de RENFE; amb la finalitat de fer viable l’estació de trens regionals, es construirà ja el necessari 
PAET. El nou projecte s’enllestirà en tres mesos, els costos de les mesures d’integració els 
assumeix l’ADIF (tot i que el manteniment el farà l’Ajuntament) i és important destacar que el 
conveni només es pot modificar de mutu acord, i que es crearà una comissió de seguiment. 
 
Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena del grup municipal de CiU: 
 

Atès que fins el passat dimarts no es va procedir per l’equip de govern a donar 
coneixement del text proposat pel conveni de col·laboració que ha de regir l’establiment de la 
base de muntatge i manteniment en el terme de Vilafranca. 

Atès que l’esmentat conveni s’havia d’haver fet i negociat amb l’ADIF  (abans GIF) i el 
Ministeri de Foment abans del començament de les obres d’establiment de la base. 

Atès que en l’esmentat conveni queden ambigus tots els aspectes que podrien suposar 
una compensació per Vilafranca per haver de suportar una càrrega com el que representa 
aquesta infrastructura. 

 
El Grup Municipal de CiU a Vilafranca presenta les següents esmenes al redactat del 

conveni a efectes que el text resultant sigui incorporat al conveni: 
En quan a les parts signants s’hauria d’incorporar al Conveni el Ministeri de Foment ja 

que és el competent per decidir la ubicació de les estacions amb serveis de trens regionals. 
Expositiu VIII.  

Proposta de redactat: 
” Que, con respeto a los terrenos que puedan resultar sobrantes como consecuencia de la 

reducción, ADIF realizará los procedimientos correspondientes de conformidad con las 
previsiones de la Ley de Expropiación Forzosa de la Ley del Sector ferroviario y de la Ley del 
Patrimonio de las Administraciones públicas a fin de proceder a la desafección y devolución a 
los propietarios.” 

Expositiu XIII.   
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Proposta de redactat: “ Que las partes procurarán que la construcción de la base de 
mantenimiento proyectada generará la creación de puestos de trabajo para la comarca en general 
y para el municipio de Vilafranca en particular”. 

Expositiu XIV. Es proposa que passi a formar part de les Clàusules obligacionals. 
Proposta de redactat: 
“El Ministerio de Fomento se compromete ante el Ayuntamiento de Vilafranca del 

Penedès a la implantación de una estación ferroviaria de viajeros para servicios regionales en el 
término de Vilafranca del Penedès, priorizándose la ubicación de la misma en el emplazamiento 
de la ubicación actual, y aportando, en caso de decidirse por otro emplazamiento, el estudio 
técnico que justifique el nuevo emplazamiento y la desestimación del actual.”  

Cláusula SEGUNDA. 
Proposta de redactat: “El proyecto modificado será redactado a la mayor brevedad 

posible y en todo caso en un plazo no superior a 3 meses. Con carácter previo a su aprobación 
se informará sobre el contenido del mismo al Ayuntamiento que podrá realizar las alegaciones 
que tenga por conveniente y posponiéndose la aprobación al acuerdo sobre el mismo”. 
 Cláusula TERCERA.  

“El ADIF asumirá los costes derivados de la modificación del proyecto constructivo y 
de la ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado, así como los costes derivados del 
mantenimiento continuado a los fines del presente convenio de las zonas objeto de dichas 
actuaciones de integración paisajística y medioambiental.” 
 
Defensa l’esmena Pere Regull (CiU), qui lamenta no haver disposat del conveni fins dimarts 
passat, per la qual cosa ha hagut de preparar les esmenes ràpidament. Hagués estat preferible 
disposar de la proposta amb més antelació, i quan encara s’estava negociant per a poder fer-hi 
aportacions. 
 
Regull afirma que les condicions del conveni són les que ja va avançar l’ADIF (llavors GIF) fa 
un any aproximadament. S’ha trigat molt temps en redactar el conveni, i aquest més que fruit 
d’una negociació sembla una adhesió municipal a la proposta de l’ADIF. A parer seu, no hi ha 
compensacions reals per una base que, convertida en de manteniment, l’haurem de suportar tota 
la vida; no guanyem 4 has. de terreny, sinó que en realitat i globalment es perd sòl agrícola. 
Lamenta que ens facin un nyap i que a més l’Ajuntament hagi de pagar el manteniment de la 
zona d’integració paisatgística. Quant a l’estació de trens regionals, no hi ha cap compromís real 
de construir-la, ni garanties de manteniment de l’estació actual. 
 
Pere Regull explica amb detall les esmenes del seu grup ja transcrites: hauria de ser part del 
conveni el Ministeri (és el competent per decidir sobre estacions); hauria de quedar clar que els 
terrenys sobrants (de 17 a 11 hectàrees) es desafectaran i es tornaran als seus propietaris; cal que 
dins de paràmetres constitucionals es procuri que els nous llocs de treball beneficiïn Vilafranca i 
la comarca; seria necessari establir en ferm el deure d’implementar la nova estació de trens 
regionals, prioritzant-se l’emplaçament de l’estació actual tret que un estudi tècnic justifiqués 
clarament la seva impossibilitat tècnica; és necessari que l’Ajuntament pugui fer al·legacions a 
la proposta de projecte modificat abans de la seva aprovació i, finalment, l’ADIF hauria 
d’assumir també els costos de manteniment de la zona d’integració paisatgística. 
 
En definitiva, Pere Regull proposa deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia, de 
manera que es renegociï el conveni d’acord amb els postulats exposats. 
 
Quant a aquestes esmenes, Otger Amatller (CUP) pregunta si l’equip de govern estaria disposat 
a deixar sobre la taula aquest punt per negociar, i Josep Colomé i l’alcalde contesten que la 
votació s’ha de fer, i això sens perjudici del fet que es pugui avaluar la possibilitat d’incorporar 
al text del conveni algun dels suggeriments de CiU. 
 
Josep Ramon (PP) també demana que l’assumpte resti sobre la taula. El PP va fer una proposta 
que passa per construir l’estació de trens regionals en l’indret cèntric de l’actual estació, i se 
signa el conveni això pràcticament no serà possible. 



 5

 
Josep Colomé (en nom dels dos grups de l’equip de govern) rebutja les esmenes, malgrat que 
alguna proposta concreta (com per exemple la referida a la creació de llocs de treball) es pugui 
arribar a plantejar en una darrera conversa. Cal ser conscients del fet que l’Estat ha expropiat els 
terrenys i que pot construir la base sense conveni, i sense que l’Ajuntament s’hi pugui oposar 
amb mitjans efectius. Quant a l’estació de trens regionals, és clar que no depèn actualment d’una 
sola Administració, sinó que s’haurà de negociar (també amb la Generalitat), però la construcció 
del PAET és important, perquè sense aquest no es podria ubicar l’estació ni tan sols en l’entorn 
de la base. Colomé acaba afirmant que CiU, en el mes de febrer d’enguany i a través d’un 
diputat, va demanar en roda de premsa que a Vilafranca es construís una estació de trens de 
mercaderies, la qual cosa és contradictòria amb els arguments ara emprats pel grup municipal de 
CiU. 
 
Pere Regull (CiU) nega que CiU hagi demanat mai una estació per a mercaderies. Afirma que el 
projecte que es modifica és de novembre de 2003, i l’equip de govern va dir en el mes de juliol 
de 2004 que el projecte no existia. El projecte és el de 2003, i en tot cas ara es modificarà. Els 
canvis que l’esmena planteja són bons per a Vilafranca i s’haurien de negociar, per compensar 
una mica el desastre que suposa la ubicació de la base. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de CiU, és rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 12 en 
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Quant al dictamen en si mateix, Otger Amatller (CUP) afirma que la base de muntatge i de 
manteniment no aporta res de bo per a Vilafranca, i va ser una imposició que el govern 
municipal, segons va manifestar en el seu moment, desconeixia. La realitat és que amb la base 
es perd terreny agrícola i paisatge natural, i amb el conveni no se’n guanya, sinó que només se’n 
perd una mica menys. També es perd la possibilitat de construir en el futur l’estació de trens 
regionals al centre; sense la base no hi hauria la possibilitat d’una estació en aquell indret proper 
a la Granada, i això seria un motiu per demanar amb més insistència la nova estació al centre. 
Les compensacions que el conveni planteja són mínimes. 
 
Josep Ramon (PP) admet que el conveni té algun punt positiu, com la reducció de la superfície i 
la integració paisatgística. Però l’important és poder disposar d’una estació de trens regionals i, 
a més, al centre, la qual cosa a parer seu és tècnicament viable. A banda del PAET, caldria 
preveure ara la construcció de vies mixtes i diagonals a la zona de l’estació actual, i si no es fa 
així llavors s’haurà perdut la possibilitat de l’estació cèntrica. 
 
Pere Regull (CiU), sobre la ubicació de l’estació de trens regionals al centre, afirma que a parer 
seu s’haurien de reservar terrenys al nord i al sud per a poder integrar la tècnica coneguda com 
el “salt del moltó”, que faria possible l’estació a la zona de l’actual de RENFE. Per tant, la 
possibilitat encara existeix, sense haver d’acudir a les mesures que propugna el PP. 
 
Josep Colomé (equip de govern) recorda que l’Ajuntament no ha decidit la construcció de la 
base. Ha estat una imposició i, davant la impossibilitat d’aturar-la, s’ha negociat de valent per 
minimitzar-ne l’impacte. Amb el PAET queda oberta la possibilitat d’una estació de trens 
regionals. 
 
Per la seva banda, l’alcalde Marcel Esteve diu que l’equip de govern ha treballat per assolir 
acords acceptables, la qual cosa no ha estat senzilla. Les obres no es podien aturar i calia tancar 
el millor acord possible. A més, queda oberta la porta a l’estació de regionals, tal com s’havia 
demanat fa un temps fins i tot en un ple extraordinari. 
 
 
III. COMPTE GENERAL DELS PRESSUPOSTOS 
 
Es proposa el dictamen següent: 
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APROVAR, de conformitat amb el que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, 

que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General dels 
Pressupostos de la Corporació corresponent a l'exercici 2004, integrat pel de la pròpia Entitat, 
Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme Autònom 
Municipal Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Serveis Municipals de 
Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca SA i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL, el qual ha estat 
informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes, tota vegada que exposat al públic, 
prèvia inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província núm. 121, de data 21 de maig 
d'enguany, no s'ha formulat reclamació ni objecció de cap mena. 

 
El contingut del Compte General de l’Entitat i Organismes Autònoms queda estructurat 

per: 
A) Comptes 

• Balanç de Situació 
• Compte de Resultats 
• Liquidació del Pressupost corrent 
• Liquidació de Pressupostos tancats 
• Estat de Tresoreria 
• Estat del Deute 

B) Annexos als Estats Anuals: 
• Balanç de Comprovació 
• Estat de Modificacions de crèdits 
• Estat de Situació i Moviment d'Operacions No pressupostaries 
• Estat de Situació i Moviment de Valors 
• Estat de Romanent de Tresoreria 
• Estat de Despeses amb Finançament Afectat 

 
C) Justificació dels Estats i Comptes Anuals 
El contingut del Compte General de les societats municipals queda estructurat per: 

• Balanç de Situació 
• Compte de Pèrdues i Guanys 
• Memòria i informe de Gestió 

 
L’anterior dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 7 abstencions (CIU i CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que el compte ja ha estat informat per la 
Comissió de Comptes. Es distingeix entre l’entitat i els organismes autònoms, per una banda, i 
les societats municipals per una altra. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció pel fet d’haver votat en contra del pressupost. 
També anuncia l’abstenció del seu grup Aureli Ruíz (CiU), ja que no veu clara alguna partida en 
certs casos (com SOVIPAR, S.L.). 
 
 
IV. INVENTARI DEL PATRIMONI 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

En compliment del que disposa l'article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; de l'article 105 del Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i de l'article 34 del 
Real Decret 1372/1986, de 13 de juny, del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 



 7

 
S'ACORDA: 
ÚNIC: Aprovar l’inventari d'aquesta Entitat i els dels seus organismes autònoms, 

corresponent a l'exercici 2004, després d'haver procedit a la rectificació i comprovació dels 
béns i drets que formen part del mateix. 
 
L’acord anterior ha estat adoptat amb 13 vots a favor i 7 abstencions, corresponents aquestes 
darreres als grups de CiU i de la CUP. 
 
Francisco Romero (regidor d’Hisenda) recorda que anualment s’aprova l’inventari. El de 2004 
es va explicar en el si de la Comissió Informativa. Detalla alguns aspectes, com la distinció que 
es fa entre béns de domini públic i béns patrimonials. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que s’abstindrà perquè no té prou coneixement de la matèria. 
 
Aureli Ruíz (CiU) també fa palesa l’abstenció del seu grup. L’assumpte és complex i és molt 
dubtós que les xifres siguin reals. No sembla que les valoracions reflecteixin la imatge fidel del 
patrimoni municipal, i a més són dubtoses algunes valoracions de l’inventari de les societats 
municipals. 
 
Francisco Romero contesta dient que l’inventari reflecteix el patrimoni existent i la seva 
classificació. No obstant, és cert que les valoracions no estan actualitzades, i l’actualització seria 
molt complexa i costosa. Cal tenir en compte que no es preveu vendre el patrimoni municipal, ni 
emprar-lo com a garantia a efectes d’endeutament. 
 
 
V. DISTRIBUCIÓ FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que per Resolució de la Generalitat de 22 de juny de 2005, es va fer la distribució 
als municipis de la seva participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya de 2005. 
 Atès que l’esmentada Resolució  atribueix a l’Ajuntament de Vilafranca, en concepte de 
tram destinat al foment de la prestació supramunicipal de serveis l’import de 22.539,35  €. 
 Atès que la Resolució 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 comunicar a la Generalitat 
abans del 15 de setembre de 2005. 

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.),  
 
 Per tot lo exposat s’ACORDA: 
 1. Disposar que pel que fa a la quantitat de 22.539,35 € assignada a l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per la Resolució del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de 22 de juny de 2005, dins del tram destinat al foment de la prestació 
supramunicipal de serveis, el percentatge del 50% (11.269,68 €) ha de ser destinat a la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf, mentre que l’altre 50%  (11.269,67 €) 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, i també a la 
Mancomunitat Penedès-Garraf i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
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 3. Es disposa expressament que la quantitat que ha de rebre la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf (11.269,68 €) serà deduïda dels imports a satisfer durant l’any 
2006 per aquest Ajuntament a la Mancomunitat per la prestació de serveis diversos, d’acord 
amb el compromís expressat per la Mancomunitat en aquest sentit. 
 
Aquest acord s’ha pres amb 14 vots a favor i 6 abstencions, corresponents aquestes al grup de 
CiU. 
 
En nom dels grups de govern, Francisco Romero destaca que es tracta de distribuir la part del 
fons destinada a serveis supramunicipals. La distribució es fa a favor de la Mancomunitat i del 
Consell Comarcal, a parts iguals. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que té entès que fins l’any 2003 la major part dels fons 
s’atorgaven a la Mancomunitat, i que a partir de 2004 es va alterar el criteri. Pregunta les raons 
del canvi. Contesta Francisco Romero que la Mancomunitat presta serveis i els fons que passem 
es dedueixen de l’aportació municipal anual; no obstant, l’any 2004 el Consell Comarcal va 
demanar un increment de la seva participació, posant en relleu serveis que prestava i que també 
afectaven Vilafranca (Pla director, espais naturals, etc.). 
 
Aureli Ruíz (CiU) anuncia la seva abstenció perquè es tracta d’una decisió del govern; a més, és 
discutible el profit que Vilafranca obté dels serveis del Consell Comarcal. Opina que en el canvi 
de criteri de 2004 potser va influir el canvi en la majoria de govern en el si del Consell 
Comarcal. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat 
dia 21 de desembre de 2004, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a l'any 
2005. 

Atès l’increment de la demanda de places de llar pel curs 2005-2006, fruit del darrer 
procés d’inscripció. 

Atès que a aquest increment se li pot donar resposta augmentant, en diferent mesura, la 
jornada laboral dels llocs de treball amb dedicació parcial que hi ha en aquests moments a les 
llars municipals. 

Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

Atès allò que disposa l'article 44 del conveni col.lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha discutit prèviament aquesta modificació amb la 
representació del personal en la sessió de la Comissió Paritària del dia 7 de juliol d’enguany. 

Atesos els informes dels Caps de Servei d’Educació i de Recursos Humans. 
 
Per tot això, s'ACORDA : 
Primer.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès per a l'any 2005, que es detalla a continuació. 
- Incrementar la dedicació d’una plaça d’Educador/a de Llar, actualment al 66,60%, fins 

arribar a jornada sencera. 
 
- Incrementar la dedicació d’una plaça d’Auxiliar d’Educador/a de Llar, actualment al 

66,60%, fins arribar a jornada sencera. 
 
- Incrementar la dedicació de totes les places d’Educador/a de Llar que actualment es situa 

en el 66,60%, fins el 71%. 
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- Incrementar les retribucions de tots aquells llocs que es modifiquen proporcionalment a 
l’increment de jornada que es practica. 
Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat 

l'esmentada modificació de la plantilla. 
Tercer.- Exposar al públic l'expedient de modificació de relació de llocs de treball pel 

termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se  aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 

Quart.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Lourdes Sánchez (regidora d’Educació) explica que la demanda de places en llars d’infants s’ha 
incrementat i, per tant, és correcte augmentar també el règim de dedicació de personal contractat 
fins ara en règim de dedicació parcial. 
 
 
VII. MOCIÓ POBLE SAHRAUÍ 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV), de CiU, d’ERC i de la 
CUP: 

Atès que el Sàhara Occidental és l'últim país de l'Àfrica sense descolonitzar,  amb el 
consentiment internacional a que el Marroc ocupi, il·legítimament, el territori des de 1975. 
L'any 1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de l'Organització de la Unitat Africana, les 
parts en conflicte acordaren el Pla d'Arranjament per al Sàhara Occidental, segons el qual 
s'establia la celebració d'un referèndum just, lliure i imparcial per tal que el poble sahrauí 
pogués decidir lliurement el seu futur. 

Atès que quasi dotze anys després, el 12 de juliol de 2003, el Consell de Seguretat de 
Nacions Unides va acordar per unanimitat la resolució 1495, un nou Pla de pau inspirat en el pla 
del senyor James Baker, representant especial del Secretari General de les Nacions Unides, 
conegut com el Pla de pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara Occidental. 
Aquest nou pla fou acceptat pel Front Polisario, però ha anat comptant amb l'obstrucció i el 
rebuig del Regne del Marroc. 

Atès que les resolucions de les NNUU des de 1960, el Tribunal de la Haia, i les 
disposicions internacionals aplicables han reconegut els legítims drets del poble sahrauí sobre el 
territori del Sàhara Occidental. No obstant això, encara avui els seus drets estan essent violats 
per la potència ocupant, que només persegueix perpetuar la seva ocupació. 

Atès que el Sàhara Occidental és un territori ocupat per l'exèrcit marroquí, dividit per 
murs i camps minats mentre que les seves riqueses naturals són saquejades. Una part de la 
població viu en les zones ocupades presoneres d'aquest exèrcit, i una altra exiliada en camps de 
refugiats fora de la seva terra. 

Atès que, en les darreres setmanes, s’han desenvolupat   manifestacions de protesta 
contra l'ocupació marroquina  en ciutats sahrauís com El Aaiun, Dajla o Smara i a marroquines, 
com Rabat o Fes, i la policia del Marroc ha tornat a mostrar-se repressiva contra el poble sahrauí 
i, en particular, als joves estudiants. 

Atès que una delegació de parlamentaris i parlamentàries i entitats civils catalanes i 
d’altres comunitats de l’Estat Espanyol no pogueren ni baixar de l’avió a El Aaiun en una visita 
de treball per intemediar en la resolució del conflicte 

Atès que a la ciutat existeix l’entitat Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí – 
ACAPS Wilaya Alt Penedès, membre de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, que treballa 
per la solidaritat amb el poble sahrauí. 
 

És per això que es  proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
1.Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia del Marroc 

durant les darreres setmanes, així com proclamar la necessitat que en el territoris del Sàhara 
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Occidental com en el Marroc el poble sahrauí pugui exercir la lliure associació, expressió i 
manifestació així com la resta de drets humans i democràtics.  

2. Manifestem al govern del Marroc que cal un canvi d’actitud, abandonant la repressió 
i l’obstruccionisme, per  fer efectiva la resolució del conflicte del Sàhara Occidental, ja que les 
seves accions no contribueixen a la pau ni a l'estabilitat de la zona del Magrib àrab, ni als drets 
de tots els pobles, inclòs el sahrauí, a viure en pau i llibertat a la seva terra. 
  3. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea 
que intercedeixin, davant el govern del Marroc, per garantir el respecte dels drets humans i la 
legalitat internacional als territoris sahrauís. 

4. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió Europea 
que defensin i facin aplicar sense més retard els acords, les lleis i els convenis internacionals, tot 
respectant els legítims drets reconeguts al poble sahrauí, per tal que es puguin iniciar els 
processos establerts pel Pla de Pau aprovat  el 12 de juliol de 2003, en la  resolució 1495 del 
Consell de Seguretat de Nacions Unides i realitzar, finalment, el referèndum promès per tal que 
pugui decidir lliurement el seu futur com a poble. 

5.  Donar coneixement d’aquesta moció al Consolat del Regne del Marroc a Barcelona, 
a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a l’ACAPS, a la Coordindora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, a l’Agència catalana de Cooperació de la 
generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Exteriors i cooperació del govern espanyol i al 
responsable de Política Exterior del Consell de la Unió Europea. 
 
Defensa la moció Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-). Saluda als nens i nenes sahrauís, 
a les famílies d’acollida i als amics i amigues d’aquest poble presents en el saló de sessions. La 
moció ja és prou clara, i Recober afirma que el poble sahrauí viu des de fa molts anys en una 
situació d’ignomínia, sotmès i reprimit pel Marroc, i cap potència mou fitxa per imposar les 
resolucions internacionals. Cal reconèixer els drets del poble i celebrar el referèndum perquè els 
sahrauís puguin decidir lliurement el seu futur, tot autodeterminant-se. 
 
Tot seguit, es llegeix una esmena presentada per un dels grups proposants de la moció (la CUP), 
amb el redactat següent: 
 

 A la part expositiva, afegir:: 
 Atès que el Ministerio de Asuntos Exteriores hauria de vetllar per protegir els drets dels 

representants del poble de Catalunya de verificar una situació de drets humans. 
A la part dispositiva, afegir: 
 Enviar una nota de protesta al Ministerio de Asuntos exteriores per la manca de 

protecció i defensa de la delegació de diputats/es catalans/es; així com demanar una nota de 
protesta d’aquest ministeri al Govern Marroquí per l’actitud davant la delegació catalana. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa l’esmena. A parer seu, el règim del Marroc és el principal 
responsable de la situació, però n’hi ha d’altres, com l’espanyol, el qual fins i tot autoritza la 
venda d’armes al Marroc. No és acceptable que els nostres diputats i diputades rebessin un 
tracte desconsiderat que impedís l’exercici de les seves funcions, ni que les autoritats espanyoles 
no formulessin la seva queixa. 
 
Tots els grups municipals accepten l’esmena, per bé que Patro Recober (grup Socialista –PSC-
ICV-) considera que hagués estat millor formular-la com a moció independent, perquè desvirtua 
una mica el sentit de la moció de defensar els drets del poble sahrauí. 
 
La totalitat dels grups municipals defensen la moció, la qual és aprovada per tant per unanimitat. 
El text final d’aquesta, amb la introducció de l’esmena, és el següent: 
 

Atès que el Sàhara Occidental és l'últim país de l'Àfrica sense descolonitzar,  amb el 
consentiment internacional a que el Marroc ocupi, il·legítimament, el territori des de 1975. 
L'any 1992, sota els auspicis de les Nacions Unides i de l'Organització de la Unitat Africana, 
les parts en conflicte acordaren el Pla d'Arranjament per al Sàhara Occidental, segons el qual 



 11

s'establia la celebració d'un referèndum just, lliure i imparcial per tal que el poble sahrauí 
pogués decidir lliurement el seu futur. 

Atès que quasi dotze anys després, el 12 de juliol de 2003, el Consell de Seguretat de 
Nacions Unides va acordar per unanimitat la resolució 1495, un nou Pla de pau inspirat en el 
pla del senyor James Baker, representant especial del Secretari General de les Nacions Unides, 
conegut com el Pla de pau per a la lliure autodeterminació del poble del Sàhara Occidental. 
Aquest nou pla fou acceptat pel Front Polisario, però ha anat comptant amb l'obstrucció i el 
rebuig del Regne del Marroc. 

Atès que les resolucions de les NNUU des de 1960, el Tribunal de la Haia, i les 
disposicions internacionals aplicables han reconegut els legítims drets del poble sahrauí sobre 
el territori del Sàhara Occidental. No obstant això, encara avui els seus drets estan essent 
violats per la potència ocupant, que només persegueix perpetuar la seva ocupació. 

Atès que el Sàhara Occidental és un territori ocupat per l'exèrcit marroquí, dividit per 
murs i camps minats mentre que les seves riqueses naturals són saquejades. Una part de la 
població viu en les zones ocupades presoneres d'aquest exèrcit, i una altra exiliada en camps de 
refugiats fora de la seva terra. 

Atès que, en les darreres setmanes, s’han desenvolupat   manifestacions de protesta 
contra l'ocupació marroquina  en ciutats sahrauís com El Aaiun, Dajla o Smara i a 
marroquines, com Rabat o Fes, i la policia del Marroc ha tornat a mostrar-se repressiva contra 
el poble sahrauí i, en particular, als joves estudiants. 

Atès que una delegació de parlamentaris i parlamentàries i entitats civils catalanes i 
d’altres comunitats de l’Estat Espanyol no pogueren ni baixar de l’avió a El Aaiun en una 
visita de treball per intemediar en la resolució del conflicte 

Atès que a la ciutat existeix l’entitat Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí – 
ACAPS Wilaya Alt Penedès, membre de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, que treballa 
per la solidaritat amb el poble sahrauí. 

Atès que el Ministerio de Asuntos Exteriores hauria de vetllar per protegir els drets dels 
representants del poble de Catalunya de verificar una situació de drets humans. 
 

S’adopten els següents ACORDS: 
1.Manifestar la preocupació i rebuig a la repressió exercida per la policia del Marroc 

durant les darreres setmanes, així com proclamar la necessitat que en el territoris del Sàhara 
Occidental com en el Marroc el poble sahrauí pugui exercir la lliure associació, expressió i 
manifestació així com la resta de drets humans i democràtics.  

2. Manifestem al govern del Marroc que cal un canvi d’actitud, abandonant la 
repressió i l’obstruccionisme, per  fer efectiva la resolució del conflicte del Sàhara Occidental, 
ja que les seves accions no contribueixen a la pau ni a l'estabilitat de la zona del Magrib àrab, 
ni als drets de tots els pobles, inclòs el sahrauí, a viure en pau i llibertat a la seva terra. 
  3. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió 
Europea que intercedeixin, davant el govern del Marroc, per garantir el respecte dels drets 
humans i la legalitat internacional als territoris sahrauís. 

4. Demanem al Govern de Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la Unió 
Europea que defensin i facin aplicar sense més retard els acords, les lleis i els convenis 
internacionals, tot respectant els legítims drets reconeguts al poble sahrauí, per tal que es 
puguin iniciar els processos establerts pel Pla de Pau aprovat  el 12 de juliol de 2003, en la  
resolució 1495 del Consell de Seguretat de Nacions Unides i realitzar, finalment, el referèndum 
promès per tal que pugui decidir lliurement el seu futur com a poble. 

5.  Donar coneixement d’aquesta moció al Consolat del Regne del Marroc a Barcelona, 
a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a l’ACAPS, a la Coordindora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, a l’Agència catalana de Cooperació de la 
generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Exteriors i cooperació del govern espanyol i al 
responsable de Política Exterior del Consell de la Unió Europea. 

6. Enviar una nota de protesta al Ministerio de Asuntos exteriores per la manca de 
protecció i defensa de la delegació de diputats/es catalans/es; així com demanar una nota de 
protesta d’aquest ministeri al Govern Marroquí per l’actitud davant la delegació catalana. 
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VIII. MOCIÓ BANDERA I CONTRA CAMPANYA D’UNA ASSOCIACIÓ 
 
Es dóna lectura a la següent moció dels grups d’ERC, de CiU i de la CUP: 
 

L’associació espanyola Convivència Cívica Catalana ha interposat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona una demanda contra Ajuntaments catalans en la que es 
reclama a la judicatura que obligui a aquestes coporacions locals “que haga ondear la 
bandera española en el exterior y ocupar un lugar preferente en el interior de todos los 
edificios y establecimientos de ese ayuntamiento”. 

Els ajuntaments contra els quals s’ha presentat aquesta demanda contenciosa 
administrativa són:  Cornudella de  Montsant, Penelles, Artesa de Segre, Albesa, Ulldecona, 
Amposta, Vilablareix, Sant Martí de Llémena, Salt, Sant Andreu, Salou, Fornells de la Selva, 
Flaçà, Celrà, Rocafort de Queralt, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Maspujols, 
Duesaigües, Castellvell del Camp, Cambrils, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Tàrrega, Sant 
Llorenç Savall, Sant Pere de Torelló, Verges, Vallfogona de Balguer, Solsona, Tivissa, Cabra 
del C amp, Campins, Figuerola del Camp, Parets del Vallès, Sant Joan de les abadesses.......... i 
d’altres, fins a superar la xifra de 170 ajuntaments. 

Des del municipalisme català s’ha de reaccionar de manera unitària per a impedir 
ingerències d’associacions que volen distorsionar la convivència ciutadana entre els nostres 
veïns i generar uns conflictes fins ara inexistents. 

Un país una bandera és una campanya en defensa dels símbols i la identitat de 
Catalunya i feta per l’estament governamental més proper al ciutadà: els alcaldes dels pobles i 
ciutats de Catalunya- És una eina per transmetre a la població la necessitat d’identificar-nos 
com a catalans. Pertànyer a una nació i estimar-la té el mateix efecte que conviure dins una 
gran família, t’ajuda a estimar els altres, La nació ens dóna aquesta energia per esdevenir 
millors, ens ajuda a ser solidaris amb la resta del món i ens permet ser universals. 

Entre els símbols representatius de les col·lectivitats assentades sobre un territori -des 
d’entitats supranacionals fins a petits nuclis de població-, els escuts i les banderes són els 
característics, Aquests símbols actuen com a senyals d’identitat i elements de cohesió de la 
comunitat que els adopta i perpetua. En aquest sentit, representen la seva continuïtat al llarg de 
la història i, molt sovint, inspiren actituds emociopnals i sentiments de lleialtat i pertinença 
envers la comunitat. 

El conjunt del símbols que són el marc de referència d’una determinada comunitat 
nacional, possibilitant als seus membres identificar-se, reconèixer-se, no en un model identitari, 
reduccionista i finalment, excloent, sinó en un procés més d’identificació amb diferents graus i 
matisos. Ara bé, quan aquesta comunitat no disposa d’un espai públic propi, sinó que forma 
part d’un àmbit plurinacional, des d’aquest àmbit superior. Poden ser-los imposats tradicions, 
símbols i referents que no els són propis i que tendeix a sibstituir-los. I és en aquest espai on es 
genera un conflicte que en massa ocasions es resol amb la imposició legal  dels símbols aliens. 

Des del municipalisme català cal iniciar el procés necessari perquè el vigent mar 
jurídic no imposi la presència de símbols aliens. 

 
Ës per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
Primer:   Manifestar el suport d’aquesta corporació municipal als ajuntaments abans 

esmentats i a tots els que són denunciats, perquè puguin decidir lliurement   el tractament que 
donen a la senyera, símbol nacional de Catalunya, així com el rebuig a l’actuació de 
l’associació espanyola Convivència Cívica Catalana. 

Segon:    Adherir-se a la campanya un país, una bandera, per a la defensa dels símbols 
de Catalunya, perquè únicament es posi a l’asta del balcó dels ajuntaments, la bandera 
catalana com a únic símbol de la nostra nació L’onze de setembre , diada nacional de 
Catalunya. 

Tercer:    Sol·licitar al President de la Generalitat i al President del Parlament que 
iniciïn els tràmits jurídics i legals necessaris per derogar l’article 3 de la Llei Legislativa 
39/1981 i altre normativa estatal per fer possible que sigui ajustat a dret que únicament onegi 
als balcons de la casa consistorial la bandera catalana. 
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Quart:      Realitzar una aportació econòmica de 50 Euros per tal de col.laborar en el 
finançament de les despeses derivades de la defensa del posicionament dels ajuntament 
demandats. 

Cinquè:   Autoritzar aquesta despesa amb càrrec a la partida pressupostària 
corresponent que s’ingressarà en el compte corrent següent : 
La Caixa  2100 0782 92 0100212019 

Sisè:        Donar trasllat d’aquest acord als promotors de la campanya Un País, una 
bandera, al President de la Generalitat, al President del Parlament de Catalunya, a tots els 
grups parlamentaris, al delegat de l’estat a Catalunya, al jutjat Provincial Contenciós 
Administratiu número  5 de Barcelona i als Presidents de l’associació catalana de Municipis i 
Comarques i de la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest al grup del 
PP. 
 
Defensa la moció Ramon Xena (ERC), qui lamenta que l’assumpte de les banderes torni a 
rebrotar. Des de 1987 ERC a l’Ajuntament de Vilafranca ha lluitat perquè poc a poc la senyera 
tingui el paper que li correspon. La polèmica semblava superada, però ara una associació per 
tothom coneguda es dedica a demandar múltiples ajuntaments. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i pregunta si Vilafranca també ha estat 
demandada, pregunta que Ramon Xena contesta en sentit negatiu. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. Cal complir la llei, i nega que la bandera 
espanyola sigui un símbol aliè als catalans, perquè molts s’hi senten també identificats. Cal que 
tant la bandera catalana com l’espanyola onegin a l’exterior i a l’interior de les dependències 
municipals. 
 
Emília Torres (CiU) recolza la moció i reputa la campanya de l’associació com una bajanada. 
Cal defensar els 170 municipis demandats i adherir-nos a la campanya “un país, una bandera”. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que es tracta d’un assumpte delicat, però que 
dóna suport a la moció. A Vilafranca en els darrers anys no hi ha problemes de banderes, perquè 
es va assolir un consens que espera que es mantingui. 
 
L’alcalde Marcel Esteve demana prudència, i diu que l’any passat es va arribar a un acord pel 
qual al balcó de la casa de la vila hi hauria la senyera durant la festa major i l’11 de setembre. 
Apel·la al consens i a la necessitat de defugir de protagonismes, i afirma que vol parlar amb el 
PP sobre la seva postura, i també amb la CUP perquè no intenti col·locar la senyera estelada. 
 
Otger Amatlller (CUP) afirma que el seu grup no és l’únic que ha intentat penjar l’estelada, i 
Josep Ramon (PP) manifesta que també els grups majoritaris han trencat el consens, com per 
exemple quan es va retirar la imatge del Rei del saló de sessions. 
 
 
IX. MOCIÓ PENSIONS 
 
Es presenta la següent moció de CiU, la qual després d’una petita esmena in voce presentada pel 
grup Socialista (PSC-ICV) i acceptada per la ponència té el redactat següent: 
 

El proper 1 de setembre de 2005 entrarà en vigor una proposició de Llei presentada 
per CiU al Congrés que permetrà la compatibilitat del SOVI amb les pensions de viduïtat. 
Aquesta és una vella reivindicació, que ja es va plantejar per primera vegada a l’any 1989, i 
que finalment, ara, amb aquesta iniciativa s’ha aconseguit resoldre. En concret, s’ha 
aconseguit que la pensió del SOVI sigui compatible amb la pensió de viduïtat. 
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Durant la tramitació parlamentària la proposta de CiU va ser modificada, introduint-se 
determinats límits en aquesta compatibilitat. En concret, la compatibilitat entre les dues 
pensions es farà sense que es pugui superar la quantia del doble de la pensió mínima de 
viduïtat 

Per altra banda, diversos estudis actuals mostren que s’està configurant en el nostre 
país una important bossa de pobresa formada per persones grans. Aquesta és una situació que 
cal combatre per tal de que cap ciutadà quedi exclòs del Sistema de protecció social. En aquest 
sentit, El debat sobre la pensió del SOVI és també un debat sobre la pobresa a Espanya. Així, 
tots els estudis publicats en els últims temps a Catalunya i en el conjunt de l'Estat sobre la 
pobresa, l'últim d'ells “La pobresa a Catalunya”, de la Fundació Un sol món, de Caixa de 
Catalunya, posen en evidència que una part de les persones que podem considerar pobres són 
dones soles, majors i vídues, que tenen pensions baixes, pensions de viduïtat baixes o pensions 
del SOVI baixes, extremadament baixes.  

Concretament, la pensió del SOVI afecta unes 350.000 persones en el conjunt de 
l’Estat, d’aquestes el 26% corresponen a Catalunya, és la pensió més baixa del nostre sistema 
de protecció social contributiva, 268 euros de pensió mitjana.  
Fins al moment, la pensió del SOVI tenia un duríssim règim d’incompatibilitats: era una pensió 
que no podia ser concurrent amb cap altra pensió del nostre sistema de protecció social.  

En efecte, les pensions del SOVI estaven subjectes a un règim d’incompatibilitats molt 
estricte. D’aquesta manera les pensions del SOVI són incompatibles entre sí i amb qualsevol 
altra pensió dels règims que integren el Sistema de la Seguretat Social o el Règim de Classes 
Passives. Aquest fet significava que, quan en una mateixa persona concorria el dret a més 
d’una de les esmentades pensions, havia d’optar per la que considerés més beneficiosa.  

Per exemple, en una llar on conviuen dues persones, un home pensionista que cobra la 
seva pensió de jubilació, 691 euros de pensió mitjana, i una dona que cobra la seva pensió 
SOVI com a resultat del seu període de cotització, 268 euros, a la mort del marit, l’esposa 
havia d’escollir entre aquella pensió SOVI que cobrava fins al moment, o el 52% de la seva 
pensió de viduïtat. En aquesta llar, evidentment la situació es feia insostenible.  

En aquesta línia de millora de les pensions del sistema de protecció social, també s’ha 
aconseguit, a través d’una altra proposició de Llei –presentada per CiU- que les Comunitats 
Autònomes puguin complementar les pensions dels seus ciutadans i ciutadanes.  

Aquestes proposicions han suposat doncs:   
 Compatibilització de la percepció del SOVI amb la pensió de viduïtat. La decisió 

beneficiarà les persones que van haver de renunciar al SOVI quan es van quedar 
vídues.  
 Que les Comunitats Autònomes puguin complementar les pensions. El sistema de 

revalorització de pensions utilitza la inflació mitjana de l’Estat. Això provocava que els 
pensionistes d’algunes comunitats autònomes, entre elles Catalunya, tinguessin una 
pèrdua de poder adquisitiu com a conseqüència de tenir taxes d’inflació superiors a la 
mitjana de l’Estat. 

Ara bé, el canvi del règim de compatibilitats del SOVI en el cas de les persones que en el 
seu dia van renunciar a una de les seves dues pensions no s’aplicarà d’ofici. Caldrà que les 
persones afectades així ho sol·licitin. S’imposa doncs una activa política d’informació sobre 
aquest nou règim legal per tal de garantir que totes les persones afectades es puguin beneficiar 
de la nova situació.  

En relació als antecedents exposats, els sotasignats proposem al Ple l’adopció dels 
següents 

ACORDS 
Primer.- Que s’ iniciï una campanya informativa pels vilatans, en especial, al col·lectiu 

de la gent gran que és a qui més afecta aquestes mesures, per tal de deixar clars quins són els 
seus drets i deures, per tal que es puguin beneficiar d’aquesta mesura adoptada.  

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat, que en la línia de cercar millores socials 
i econòmiques del catalans i catalanes, aprovi una llei d’ajuts socials que busca equiparar les 
pensions més baixes al Salari Mínim Interprofessional.  
 Tercer.- Sol.licitar al Govern de l’Estat que adopti les mesures oportunes i continuï 
treballant perquè les pensions s’equiparin al Salari Mínim Interprofessional.  
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Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat, al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
    
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Fernando García (CiU) recorda que la mesura de compatibilitat del SOVI, ja avalada per 
l’Ajuntament, ha estat aprovada per les Corts a proposta de CiU. El poble de Vilafranca ha 
treballat activament en la lluita, ja que estàvem en presència d’una incompatibilitat injusta. La 
injustícia s’ha corregit en un 80%, perquè com a conseqüència d’esmenes presentades una part  
s’ha mantingut. García dóna xifres de possibles beneficiàries (unes 200 a Vilafranca), però 
destaca que la concessió o la restitució de la pensió no s’aplica d’ofici. La mesura afecta a 
moltes persones (sobretot dones) pobres i desinformades, per la qual cosa cal realitzar una bona 
campanya informativa. 
 
Otger Amatller (CUP) i Josep Ramon (PP) donen suport a la moció. També ho fa Patro Recober 
en nom dels dos grups de l’equip de govern. De tota manera, Recober afirma que en casos com 
aquests en què es demanen mesures concretes seria millor parlar-ne abans, perquè potser 
s’hagués pogut consensuar una moció millor i més ambiciosa. Com exemple, afirma que potser 
l’objectiu d’arribar al salari mínim és insuficient. També diu Recober que la part expositiva no 
conté mentides, però tampoc tota la veritat, perquè no es fa referència a altres iniciatives 
parlamentàries similars anteriors a la de CiU, ni al fet que l’aprovació ha estat possible amb la 
majoria parlamentària actual, i no amb l’anterior del PP. 
 
 
X. MOCIÓ SOBRE MONUMENTS PÚBLICS 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que darrerament hi ha hagut ciutadans que han manifestat la preocupació pel 
possible deteriorament de determinats monuments o elements del patrimoni públic, com la 
premsa situada a l’Avinguda de Tarragona. 

Atès que és deure de l’Ajuntament vetllar pel bon estat de tot el que és patrimoni del 
municipi i, lògicament, de l’art o escultures a la via pública. 

Atès que s’ha d’actuar abans que el deteriorament sigui irreparable,  
 
 El Grup Municipal de Convergència i Unió a Vilafranca proposa el següent acord: 

1. Que les regidories de Cultura i Via Pública elaborin conjuntament un pla de 
conservació i manteniment dels monuments per pautar les accions a fer. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep M. Figueras (CiU) defensa la necessitat d’un pla de les regidories implicades per 
conservar i mantenir els monuments situats a la via pública. Cal disposar de fitxes tècniques de 
tots els elements i garantir-ne el manteniment adequat. No es tracta només dels monuments 
artístics, sinó també d’altres històrics com la premsa, les fonts, etc. 
 
Anna Girona (equip de govern) accepta la moció. El manteniment ja té lloc habitualment, però 
serà positiu disposar d’un pla concret d’actuació. 
 
 
XI. MOCIÓ POSSIBLES INCIDENTS FESTA MAJOR 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
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 Atès que en els darrers temps han augmentat de forma considerable els actes vandàlics i 
incívics que es porten a terme sobre tot els caps de setmana. 

Atès que aquestes accions han motivat un augment de les actuacions de la policia local. 
Atès que s’apunten a Vilafranca l’existència de diferents grups amb un fort antagonisme 

entre ells. 
Atesos els incidents que han patit viles com Berga en les seves festes de la Patum, 

incidents que varen acabar amb la mort d’un jove del poble.  
 
El Grup Municipal de Convergència i Unió a Vilafranca proposa el següent acord: 

1.  Que es facin les gestions necessàries per tal que durant els dies de la Festa Major hi 
hagi efectius de seguretat suficients per tal d’atendre i solucionar possibles incidents amb 
agilitat. 
 
El portaveu de CiU Pere Regull, després de felicitar-se perquè l’equip de govern hagi acceptat 
les dues mocions anteriors del seu grup, considera que Vilafranca està entrant en una dinàmica 
metropolitana,  amb grups antagònics que poden ocasionar incidents violents. A la Festa Major 
hi participa molta gent, una part important de la qual ve de fora, i mitjançant una dotació 
policial suficient cal garantir una festa tranquil·la. 
 
Tot seguit, es presenta una esmena per part dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, amb el 
redactat següent: 
 
 A la part expositiva: 
 Suprimir el darrer punt, és a dir, aquell que comença per: “Atesos els incidents que han 
patit viles com Berga en les seves festes..........”. 
 A la part dispositiva: 
 Substituir l’únic punt pel text següent: D’acord amb les conclusions de la última Junta 
Local de Seguretat celebrada el passat 23 de juny, que es facin les gestions necessàries amb el 
Departament d’Interior de la Generalitat i la Delegació del Govern per tal d’atendre tota la 
planificació del servei de seguretat ciutadana amb la col.laboració i suport de la Policia Local de 
Vilafranca. 

Afegir un nou punt amb el següent text: “Instar al govern de la Generalitat i al govern 
de l’Estat a que adoptin les mesures necessàries per dur a terme unes polítiques educatives on el 
respecte, el civisme i la pacífica convivència siguin el punt de partida en l’educació dels infants, 
dels joves i la ciutadania en general. 

 
Aquestes esmenes són acceptades pel grup de CiU. 
 
En nom dels grups esmenants, el regidor Xavier Lecegui agraeix que CiU hagi donat la seva 
conformitat a les esmenes. A parer seu, l’exemple de Berga no era afortunat, i afirma que 
l’equip de govern ja treballa en la qüestió de la Festa Major des del moment que va acabar la de 
l’any passat. La previsió de possibles incidents s’està fent, i està previst un reforç policial. 
També la Junta de Seguretat ja s’ha reunit per planificar el dispositiu. S’ha parlat amb els 
administradors de la festa, i s’han demanat reforços suficients a l’Estat i a la Generalitat. 
 
Sobre la moció, amb les esmenes incorporades, Otger Amatller (CUP) manifesta que el text 
inicial de la moció era una espècie de mostra de guerra preventiva, i una vegada esmenada 
denota alarmisme, com si habitualment tinguéssim molts aldarulls. Amatller opina que a 
Vilafranca no hi ha grups perillosos que es barallin, i sovint és un excés d’efectius policials el 
que pot acabar generant problemes. No es pot parlar de Berga i de grups antagonistes. Si ja s’hi 
està treballant, la moció és innecessària. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció. A la Festa Major hi acudeix molta gent i cal adoptar 
mesures preventives. Recorda que l’any passat hi van haver incidents. 
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Pere Regull (CiU) afirma que l’any passat es van produir incidents, i alguns d’ells (com els de la 
zona esportiva) greus. El dispositiu policial s’ha de reforçar, per evitar per exemple que grups 
de caps rapats facin actes de presència en actes de l’anomenada festa major alternativa. Hem de 
tocar de peus a terra i acceptar que hi ha grups antagònics i no civilitzats. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que l’any passat hi havia policia, però aquesta no pot actuar 
contra grups de centenars de persones. D’incidents n’hi ha tots els caps de setmana, i quant a la 
FM alternativa no és un problema. Amb aquesta moció, Regull propugna una política de dretes. 
Li contesta Pere Regull (CiU) dient que cadascú entén el que vol, i que la gent ha de poder anar 
tranquil·la a la festa major, fins i tot a l’alternativa. 
 
Xavier Lecegui (grups de l’equip de govern) subratlla que allò important és continuar treballant 
per garantir la seguretat, per a la qual cosa cal fomentar també polítiques de civisme i de 
convivència. També diu que abans de la Festa Major es reunirà novament la Junta de Seguretat 
per establir els detalls finals, i els grups municipals seran informats. 
 
L’alcalde Marcel Esteve advoca per combinar les mesures policials i les educatives o 
pedagògiques, i afirma que s’està treballant per tenir una festa sense incidents de la qual tothom 
en pugui gaudir. A parer seu l’exemple de Berga (que per cert no és una ciutat metropolitana) no 
és encertat a títol comparatiu. 
 
La moció, amb la incorporació de l’esmena acceptada, és aprovada amb 19 vots a favor i 1 en 
contra (aquest darrer de la CUP) i el seu text és el següent: 
 
 Atès que en els darrers temps han augmentat de forma considerable els actes vandàlics 
i incívics que es porten a terme sobre tot els caps de setmana. 

Atès que aquestes accions han motivat un augment de les actuacions de la policia local. 
Atès que s’apunten a Vilafranca l’existència de diferents grups amb un fort 

antagonisme entre ells. 
 
 Per tot això, s’ACORDA: 
1. D’acord amb les conclusions de la última Junta Local de Seguretat celebrada el passat 23 

de juny, que es facin les gestions necessàries amb el Departament d’Interior de la 
Generalitat i la Delegació del Govern per tal d’atendre tota la planificació del servei de 
seguretat ciutadana amb la col.laboració i suport de la Policia Local de Vilafranca. 

2. Instar al govern de la Generalitat i al govern de l’Estat a que adoptin les mesures 
necessàries per dur a terme unes polítiques educatives on el respecte, el civisme i la 
pacífica convivència siguin el punt de partida en l’educació dels infants, dels joves i la 
ciutadania en general. 

 
 
XII. MOCIÓ SOBRE NOM DE CARRER 
 
Es llegeix la següent moció del grup del PP: 
 

ATÈS que el passat  dia  2 d’abril del 2.005 va morir en Joan Pau II, i que  el seu pontificat es va 
destacar pel paper decisiu per retornar  la llibertat als països totalitaris de l’Europa de l’Est i defensar la 
justícia social en els països capitalistes, així com  la causa de la pau en el món davant els diferents 
mandataris mundials. El determinant de la seva acció en el procés, simbolitzat per la caiguda del mur de 
Berlín i iniciat en el seu país, Polònia, el va portar a patir un atemptat  terrorista  que volia acabar 
prematurament amb la seva vida. 
 ATÈS que  Joan Pau II tenia com una de les seves principals prioritats la defensa dels més febles 
i desvalguts,  formulada en els nombrosos documents promulgats al llarg del seu pontificat  i explicitada   
en els diferents   viatges  per arreu de la terra, amb exemples com la seva identificació amb l’obra  de la 
Mare Teresa  de Calcuta.  . Carol Wojtyla, un home auster, recordà  en tot moment l’opció evangèlica  de 
Jesucrist pels més pobres, demanant la condonació del deute extern i criticant  el liberalisme  econòmic 
que oblida la persona.  
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 És per això, que  
 El Grup Municipal  del Partit Popular sol.licita que pel Ple de l’Ajuntament  de Vilafranca del 
Penedès, S’ACORDI: 
 - Que l’Equip de Govern, previ dictamen de la Comissió de Nomenclàtor,  posi el nom de Joan 
Pau II a un dels nous carrers que es creïn com a conseqüència del  desplegament dels Plans Parcials fins 
ara aprovats o que es puguin aprovar en un futur o un dels espais verds actuals o que es puguin crear  
posteriorment..    
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 1 vot a favor (PP), 13 en contra (grups Socialista –PSC-
ICV-, d’ERC i de la CUP) i 6 abstencions (CiU). 
 
Josep Ramon (PP) defensa la conveniència d’atorgar el nom de Joan Pau II a alguna via pública 
de Vilafranca, ja que el pontífex va lluitar molt per la llibertat i la justícia social. 
 
Otger Amatller (CUP) explica detalls de la bibliografia de Joan Pau II i considera que moltes 
accions van ser negatives: prohibició de preservatius, beatificació d’Escrivà de Balaguer, 
protagonisme de l’Opus Dei, persecució dels jesuïtes, discriminació dels homosexuals, etc. A 
més, no consta que hagués fet res per Vilafranca. S’oposa a la moció. 
 
Joan Recasens (ERC) afirma que primer hauria de dictaminar la comissió de nomenclàtor, però 
si ho fes favorablement ERC s’hi oposaria. ERC és un partit laic, i Joan Pau II no va tenir una 
actuació destacada per Vilafranca ni per Catalunya. També afirma que sospitosament una moció 
semblant va ser presentada al Vendrell, a Vic i a Manlleu per un partit d’extrema dreta i 
xenòfob. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia la seva abstenció, i considera que la moció és precipitada. Cal 
esperar uns anys per judicar la projecció històrica del personatge. CiU no té res en contra dels 
personatges catòlics o d’altres confessions, però la mort és recent i hi pot haver gent que no se 
sentís satisfeta amb la imposició del nom de Joan Pau II a un carrer. Cal evitar conflictes com 
aquest. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que el seu grup és contrari a la moció. Des 
del respecte per totes les creences, no és el moment adequat per una mesura d’aquesta mena. Cal 
evitar conflictes, especialment quan molta altra gent seria mereixedora que el seu nom 
identifiqués una via pública. 
 
XIII. MOCIÓ SOBRE EL CATALÀ A LES FIRES 
 
Es presenta la següent moció dels grups de la CUP i de CiU: 
 

Atès que a Vilafranca se celebren diferents fires de caire comercial, com les Fires de 
Maig o la Fira del Vehicle d’ocasió, entre d’altres, i que en molts casos les empreses 
expositores no fan ús del català en els seus reclams publicitaris, o en la guarnició dels seus 
estands. 

Atès que en el seu dia la CUP va presentar una moció on es demanava entre d'altres 
punts, el compromís del Patronat de Comerç i Turisme a l´hora de fer complir la llei de política 
lingüística i de disciplina de mercat, en les fires comercials a la vila. 

Atès que en el seu dia, l’Ajuntament va aprovar una moció en la qual s’adheria al 
manifest de la CAL sobre el català assegurant que, des de l’Ajuntament s’actuaria amb 
conseqüència. 

Atès que l´Ajuntament disposa d'un regidor de política lingüística, el qual ha de 
treballar per normalitzar la llengua catalana en tots els àmbits de la nostra vila.  

Atès que no existeix cap eina per assegurar la presència del català a les Fires 
comercials que es realitzen a Vilafranca. 
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Atès que en el ple de març d’enguany, el regidor de política lingüística, Joan Ríos, va 
assegurar que prendria mesures concretes si en l’edició de les Fires de Maig d’enguany tampoc 
es complia la llei de política lingüística. 

Atès que en l’estudi sobre l’ús de la llengua catalana en l’edició d’enguany elaborat 
conjuntament per la CAL, Òmnium Cultural, el Servei Local de Català i la regidoria de política 
lingüística s’ha tornat a constatar que encara no es compleix la llei de política lingüística. 
 

Per tot això s’ACORDA:  
L´elaboració d´un protocol o plec de condicions, per assistir a les fires en qualitat 

d´expositor, on s´exigeixi, entre d’altres requisits, el fet de complir la llei de política lingüística 
i assegurar l’ús de la llengua catalana en plena normalitat a les nostres fires. 
   
Aquesta moció ha estat aprovada amb 19 vots a favor i 1 en contra (aquest del PP). 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que una moció del mes de març ja feia referència a aquesta 
qüestió. S’ha fet un estudi de les fires d’enguany i la presència del català ha millorat, però els 
resultats encara no són satisfactoris. Els expositors podrien complir més bé la llei, sense massa 
esforços addicionals. Cal un protocol on quedi clara la necessitat que els expositors donin 
compliment a la llei de política lingüística. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari  a la moció. Cal afavorir la participació d’expositors en les 
fires, i no posar-hi excessius entrebancs. 
 
Joan Recasens (ERC) recorda que en el ple de març el regidor Joan Ríos ja va anunciar mesures 
si no es complia la llei. Aquesta cada dia és més observada, tant en fires com en establiments. 
S’ha fet ja el treball necessari previ, i ara cal establir el protocol demanat. 
 
Josep M. Figueras (CiU) dóna suport a la moció, i afirma que els drets dels visitants són 
preferents sobre els interessos privats d’alguns comerciants. També pregunta si la 
responsabilitat d’elaborar el protocol recaurà en Política Lingüística o en el Patronat de Comerç 
i Turisme. 
 
Joan Pareta (grup Socialista –PSC-ICV- i president del Patronat de Comerç i Turisme) fa 
referència al treball realitzat després de la moció de març, amb la positiva participació del Servei 
Local de Català i d’Òmnium Cultural. Ja es van acordar mesures com trametre cartes als 
expositors incomplidors, i ara és adient redactar el protocol. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, sobre la pregunta de Figueras relativa a qui elaborarà el protocol, 
afirma que ho farà el govern municipal, tot propiciant el consens. 
 
 
XIV. MOCIÓ SOBRE FONS I ARXIUS HISTÒRICS 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 

Donat que actualment, a l'acord de Govern 2004-2007 hi figura per escrit: "la intenció 
de continuar vetllant per la defensa del patrimoni històric de Vilafranca". 

Donat que el POUM, article 1, punt 3 aposta per la "preservació dels valors històrics i 
culturals amb la finalitat de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures(...)"  
             Donat que la història de Vilafranca i de la comarca és en bona part, fruit de l'esforç i del 
treball (sovint poc reconegut) dels historiadors locals. 

Donat que el fons bibliogràfic també forma part del Patrimoni de Vilafranca.  
             Donat que alguns dels historiadors locals ja traspassats han acumulat un fons 
bibliogràfic pràcticament desconegut però que pot tenir un valor històric molt important pels 
historiadors actuals (contrastar informació, trobar les fonts dels seus escrits). 
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Donat que actualment algunes d'aquestes fons i biblioteques són en propietat dels hereus 
i  de les seves famílies. 
              Des de la Candidatura d'Unitat Popular, demanem que el ple de l'Ajuntament aprovi els 
següents punts: 

Que l'Ajuntament estableixi els contactes pertinents amb els propietaris/es d'aquestes 
fons bibliogràfics o arxius personals. 

Que l'Ajuntament es comprometi a catalogar i inventariar aquestes fons, amb el màxim 
rigor científic, per tal de dictaminar-ne el valor històric. 

Que s'estableixin convenis per tal que el fons bibliogràfic dels nostres historiadors 
locals pugui ser estudiat i catalogat, de manera que es garanteixi que aquest patrimoni no serà 
dispersat o es perdrà i que els documents que així ho precisin, puguin ser restaurats i es puguin 
conservar adequadament. 

 Que s'estableixi una comissió per tal de fer el seguiment d'aquests treballs, en la que 
s'estableixin els historiadors i autors per catalogar els seus fons i arxius (dels quals enumerem: 
Antoni Massanell Esclasans, Pere Mas i Perera, Pere Giró i Romeu, entre d'altres,) 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que hi ha persones o historiadors que disposen a títol privat de 
documents d’interès, i que caldria establir convenis per garantir-ne la seva catalogació i estudi. 
Amb la finalitat de conèixer millor la nostra història, hem de poder recuperar almenys una part 
de les informacions perdudes. 
 
Seguidament, es dóna lectura a la següent esmena a la totalitat presentada pels grups Socialista 
(PSC-ICV) i d’ERC: 
 
Al títol: 
 Substituir el text “per la protecció del patrimoni d’alguns historiadors de la Vila” per “la 
protecció del patrimoni bibliogràfic i documental de la Vila”. 
 
Proposta del text de la part expositiva: 

Donat que actualment en l’acord de Govern 2004-2007 hi figura per escrit “la intenció 
de continuar vetllant per la defensa del patrimoni històric de Vilafranca”. 
 Donat que bona part dels ciutadans i ciutadanes que han estudiat l’evolució històrica 
del territori del Penedès han acumulat importants fons bibliogràfics i documentals. 

Donat que els fons bibliogràfics i documentals també formen part del patrimoni de 
Vilafranca. 

Donat que en l’actualitat part d’aquests fons bibliogràfics i documentals es troben en 
mans privades. 

Donat que el  Museu de Vilafranca disposa d’un Centre de Documentació en el que es 
troben dipositats alguns fons bibliogràfics i documentals d’origen privat. 

 
Proposta del text de la part dispositiva: 
Que l’Ajuntament, conjuntament amb el Museu de Vilafranca, una vegada localitzat el 

fons, signi un conveni amb els propietaris/es (de caràcter voluntari per aquests)  d’aquest fons 
perquè els dipositi al Centre de Documentació del Museu de Vilafranca. 

Que el Museu de Vilafranca catalogui aquests fons. 
Que el catàleg d’aquests fons sigui accessible des d’Internet i que la ciutadania els 

pugui consultar i estudiar en el Centre de Documentació del Museu de Vilafranca. 
 

Josep Colomé (en nom dels grups proposants de l’esmena) destaca que la finalitat de l’esmena 
és similar a la de la moció, si bé se’n millora el redactat. A Vilafranca ja hi ha patrimonis i fons 
cedits que el Centre de Documentació del Museu cataloga, penja a internet i són consultables. 
 
Otger Amatller (CUP), tot i mostrar la seva estranyesa pel fet que l’esmena sigui a la totalitat, 
accepta aquesta, la qual és aprovada per unanimitat. 
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Josep M. Figueras (CiU) dóna suport a la moció i a l’esmena. Cal deixar clar que la signatura de 
convenis per part dels propietaris és voluntària. Colomé contesta que la signatura sempre és 
voluntària, i es pot fer en les condicions que les parts acordin. No obstant, no hi ha inconvenient 
a matisar la voluntarietat en el text (ja s’ha fet en el text transcrit). 
 
L’alcalde Marcel Esteve posa en relleu la importància de la moció i la necessitat de salvar el 
nostre patrimoni cultural. De fet, ja s’han fet cessions, algunes d’elles recents (Srs. Giralt 
Fortuny, Alegret, etc.). 
 
 
XV. MOCIÓ SOBRE ESCOLARITZACIÓ 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de la CUP: 
 

Atès que darrerament els directors dels centres escolars concertats de Vilafranca han adreçat 
una carta a la Presidenta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària Obligatòria de Vilafranca del Penedès, on manifesten el següent: 
 
♦ Que els alumnes assignats per la comissió que suposin un augment de ràtio es matricularan 

en aquests centres quan els arribi la resolució del director del Serveis Territorials. 
♦ Que al llarg del curs els directors d’aquests centres atendran les sol·licituds ordinàries que 

els arribin i en conseqüència procediran a la matriculació dels alumnes ordinaris sempre que 
hi hagi vacants. 
Atès que aquest fet suposa la possibilitat que un nen/a tingués assignada una plaça escolar 

però no pogués fer-ne ús fins que el director dels Serveis Territorials no enviés la resolució.  
Atès que aquest tràmit burocràtic pot arribar a demorar-se fins a 3 mesos i entenem que els 

drets dels nens/es a ser escolaritzats estan per sobre d’aquest error de funcionament.  
Atès que donada la possibilitat que les escoles concertades puguin atendre i matricular 

lliurement els seus/es alumnes, pot representar un perill vers el principi d’igualtat, ja que aquest 
fet pot encobrir que les escoles concertades puguin fer una selecció dels seus/es alumnes, donant 
peu a discriminacions per motius de raça, sexe, llengua, religió, o de qualsevol altra mena 
(origen nacional o social, posició econòmica, naixement o altra) i creant escoles elitistes i 
discriminatòries pagades amb fons públics.  

Atès que aquests fets, no garanteixen la distribució equilibrada dels i les alumnes amb 
necessitats educatives específiques o dels i les alumnes nouvinguts, que en permeti la integració, 
faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada. 

Atès que des de la CUP entenem que la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària Obligatòria té com a funció vetllar per la transparència del procés de 
matriculacions i només aquesta Comissió ha de tenir el poder de matricular com a garantia del 
principi d’igualtat. 
 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi els següents punts: 
1. Que l’Ajuntament vetlli per a fer complir a totes les escoles de Vilafranca que estan 

integrades a la xarxa pública les seves obligacions respecte als drets dels nens/es. 
2. Que l’Ajuntament sancioni i retiri qualsevol ajut o subvenció a les escoles que vulnerin els 

drets dels nens/es a ser escolaritzats 
3. Que l’Ajuntament comuniqui al Departament d’Ensenyament de la Generalitat qualsevol 

irregularitat que es produeixi en el procés d’escolarització i/o matriculació dels nens/es. 
4. Que l’Ajuntament demani al Serveis Territorials de la Generalitat que agilitin els tràmits de 

la resolució de matriculació aprovats per la Comissió d’Escolarització. 
5. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament que modifiqui la reglamentació 

per tal que les matriculacions aprovades per la Comissió d’Escolarització s’executin al ser 
publicada la relació de l'alumnat admès. 

6. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que retiri qualsevol ajut o subvenció a les escoles que vulnerin els drets dels nens/es a ser 
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escolaritzats o que no acatin les resolucions de la Comissió d’Escolarització d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. 

7. Que l’Ajuntament enviï aquest acord als directors/es de tots els centres públics i concertats 
de la Vila i a la Presidenta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària Obligatòria de Vilafranca del Penedès.  

 
Otger Amatller (CUP) defensa que tots els nens i nenes han d’estar escolaritzats, i que la 
Comissió d’Escolarització ha de tenir funcions rellevants, fins i tot en els casos d’infants 
arribats durant el curs escolar. A parer seu, la pràctica d’algunes escoles privades concertades és 
discutible, i no és admissible la decisió presa que pot provocar que un menor no s’escolaritzi 
(quan hi ha un augment de ratio) fins passats uns tres mesos quan la Generalitat dicta la 
resolució corresponent. 
 
A continuació, es presenta la següent esmena dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
 

A la part dispositiva: 
Substituir el punt 2 pel següent text: “Que l’Ajuntament d’acord amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat retiri qualsevol ajut o subvenció a les escoles que incompleixin 
la llei pel  que fa als drets dels nens/es a ser escolaritzats”. 

Afegir un nou punt 8 amb el següent text: “Que l’Ajuntament faci arribar aquest acord 
al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès  
 
Lourdes Sánchez (grups de govern) defensa l’esmena, la qual respon al fet que les competències 
per fer complir la llei corresponen a la Generalitat, la qual ha de ser informada quan es detecti 
alguna possible irregularitat. 
 
Aquesta esmena és acceptada per la CUP, per la qual cosa el text que finalment se sotmet al ple 
és el següent: 

Atès que darrerament els directors dels centres escolars concertats de Vilafranca han 
adreçat una carta a la Presidenta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària Obligatòria de Vilafranca del Penedès, on manifesten el següent: 
 
♦ Que els alumnes assignats per la comissió que suposin un augment de ràtio es matricularan 

en aquests centres quan els arribi la resolució del director del Serveis Territorials. 
♦ Que al llarg del curs els directors d’aquests centres atendran les sol·licituds ordinàries que 

els arribin i en conseqüència procediran a la matriculació dels alumnes ordinaris sempre 
que hi hagi vacants. 
Atès que aquest fet suposa la possibilitat que un nen/a tingués assignada una plaça escolar 

però no pogués fer-ne ús fins que el director dels Serveis Territorials no enviés la resolució.  
Atès que aquest tràmit burocràtic pot arribar a demorar-se fins a 3 mesos i entenem que els 

drets dels nens/es a ser escolaritzats estan per sobre d’aquest error de funcionament.  
Atès que donada la possibilitat que les escoles concertades puguin atendre i matricular 

lliurement els seus/es alumnes, pot representar un perill vers el principi d’igualtat, ja que 
aquest fet pot encobrir que les escoles concertades puguin fer una selecció dels seus/es 
alumnes, donant peu a discriminacions per motius de raça, sexe, llengua, religió, o de qualsevol 
altra mena (origen nacional o social, posició econòmica, naixement o altra) i creant escoles 
elitistes i discriminatòries pagades amb fons públics.  

Atès que aquests fets, no garanteixen la distribució equilibrada dels i les alumnes amb 
necessitats educatives específiques o dels i les alumnes nouvinguts, que en permeti la 
integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada. 

Atès que des de la CUP entenem que la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària Obligatòria té com a funció vetllar per la transparència del procés de 
matriculacions i només aquesta Comissió ha de tenir el poder de matricular com a garantia del 
principi d’igualtat. 
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Atès això, s’acorda: 
1. Que l’Ajuntament vetlli per a fer complir a totes les escoles de Vilafranca que estan 

integrades a la xarxa pública les seves obligacions respecte als drets dels nens/es. 
2. Que l’Ajuntament d’acord amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat retiri 

qualsevol ajut o subvenció a les escoles que incompleixin la llei pel que fa als drets dels 
nens /es a ser escolaritzats. 

3. Que l’Ajuntament comuniqui al Departament d’Ensenyament de la Generalitat qualsevol 
irregularitat que es produeixi en el procés d’escolarització i/o matriculació dels nens/es. 

4. Que l’Ajuntament demani al Serveis Territorials de la Generalitat que agilitin els tràmits de 
la resolució de matriculació aprovats per la Comissió d’Escolarització. 

5. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament que modifiqui la reglamentació 
per tal que les matriculacions aprovades per la Comissió d’Escolarització s’executin al ser 
publicada la relació de l'alumnat admès. 

6. Que l’Ajuntament demani al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
que retiri qualsevol ajut o subvenció a les escoles que vulnerin els drets dels nens/es a ser 
escolaritzats o que no acatin les resolucions de la Comissió d’Escolarització d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. 

7. Que l’Ajuntament enviï aquest acord als directors/es de tots els centres públics i concertats 
de la Vila i a la Presidenta de la Comissió d’Escolarització d’Educació Infantil, Primària i 
Secundària Obligatòria de Vilafranca del Penedès.  

8. Que l’Ajuntament faci arribar aquest acord al departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de l’Alt Penedès 

 
L’anterior moció esmenada ha estat aprovada amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-. 
d’ERC i de la CUP) i 7 en contra (CiU i PP). 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció. No són necessàries aquestes mesures, sinó que 
el que cal és que la Generalitat no trigui tres mesos en resoldre els expedients. 
 
Àssen Cámara (CiU) es mostra contrària a la moció, i llegeix un escrit dels representants de les 
escoles privades concertades de Vilafranca que lliura al secretari. L’escrit mostra la seva 
sorpresa pel fet que un document privat adreçat a la presidenta de la Comissió hagi sortit 
d’aquesta Comissió i arribat a mans de la CUP; també afirma que la seva postura és complir la 
resolució del Departament d’Educació de la Generalitat d’11 de març de 2005, que si hi ha 
irregularitats i es volen denunciar s’hauria de fer extensiu tant a les escoles públiques com a les 
privades, que la Comissió d’Escolarització pot haver comès alguna irregularitat quant a 
l’escolarització de fills d’immigrants, que els titulars dels centres i no la Comissió 
d’Escolarització són legalment els responsables de la matriculació, que l’Ajuntament no té 
competències en matèria de concerts educatius, que l’escola privada concertada no selecciona 
els seus alumnes, que si no hi ha plaça no es pot matricular fins que la Generalitat ho autoritzi i 
que la moció hauria de ser retirada. 
 
Àssen Cámara critica que una carta privada arribi a la CUP i es porti al ple, i que pel bé de la 
transparència les escoles concertades han de complir estrictament la llei, i ho fan efectivament. 
No consten irregularitats, a Vilafranca no hi ha escoles concertades d’elit i l’Ajuntament no té 
competències en la matèria. Cámara creu que estem en presència d’una moció incorrecta, 
incoherent i que genera malestar. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que l’escrit constava en una acta de la Comissió que és pública, i 
que les escoles no escolaritzin fins que arriba la resolució passats dos o tres mesos no és 
acceptable. La norma atribueix competències a la Comissió d’Escolarització, i molta gent s’ha 
queixat de les pràctiques d’algunes escoles privades concertades. A diferència de CiU, la CUP 
creu que quan arriba un nen o nena ha de ser objecte d’escolarització immediata. 
 
Àssen Cámara (CiU) considera que seria delicat debatre en el ple tot el que es tracta en la 
Comissió. Existeix una norma que s’ha de complir, i desmenteix que es produeixin esperes de 



 24

tres mesos. Cal una decisió de la Generalitat per augmentar les ratios d’alumnes, tant en les 
escoles concertades com en les públiques. Cámara, com a membre de la Comissió i del Consell 
Escolar, entén que sempre s’actua amb la màxima neutralitat. 
 
Lourdes Sánchez (grups de l’equip de govern i regidora d’Educació) es mostra favorable a la 
moció amb l’esmena. La norma s’ha de complir, i la Generalitat ha de garantir-ho. No acaba 
d’entendre la decisió unilateral adoptada per les escoles concertades, i destaca que la norma és 
igual per a les escoles públiques i les concertades. És cert que sovint la decisió dels Serveis 
Territorials de la Generalitat triga, però la Generalitat mai no ha contradit una decisió de la 
Comissió d’Escolarització. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que totes les escoles s’han de sotmetre a les mateixes normes, i 
que no hi ha d’haver escoles de primera i de segona. Si es vol, i per assolir el consens, la moció 
podria dir explícitament que s’han d’aplicar els mateixos criteris pel que fa a les escoles 
públiques. Àssen Cámara (CiU) contesta que la carta de les escoles concertades no té mala fe, i 
que no accepta la modificació suggerida per l’alcalde. 
 
 
AMPLIACIÓ ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE CRISI DEL 
SECTOR VITIVINÍCOLA 
 
L’alcalde afirma que després de signat l’ordre del dia la Unió de Pagesos ha fet arribar una 
moció per al seu tractament en el ple. Esteve sotmet al ple la necessitat de tractar-la, perquè en 
el mes d’agost no se celebra ple i el debat s’hauria de posposar fins la tercera setmana de 
setembre. 
 
Per unanimitat s’acorda aplicar la via d’urgència i ampliar l’ordre del dia per al tractament de la 
moció. 
 
El text de la moció és el següent: 

 

Els pagesos productors de raïm i vi catalans ens trobem immersos en una greu crisi de 
preus, iniciada ja fa més de dos anys. Els preus del raïm i del vi que produeixen s’ha reduït des 
del 1999 en un 50-60%; la darrera collita la varen vendre sobre els 0,15 €/Kg - 0,18 €/Kg, però 
molts pagesos van arribar als 0,12 €/Kg, per sota del 50% del preu de cost. 

A Catalunya el cultiu de la vinya es troba distribuït per tot el territori; gairebé totes les 
comarques en disposen, n’hi ha moltes en que es dona gairebé com a monocultiu i el 
percentatge de Superfície Agrària Útil (SAU) amb vinya és molt elevada. En aquestes zones la 
riquesa econòmica, social i cultural que aporten tots els operadors del sector vitivinícola és 
bàsica pels municipis; i no podem entendre els nostres pobles sense vinyes, sense cellers, 
cooperatives, és a dir sense tot allò que conforma la nostra cultura. Ni què dir sobre la 
indústria vitivinícola, una de les capdavanteres del país. 

Al nostre país hi exerceixen l’activitat, hores d’ara, més de 15.000 viticultors, és a dir 
que un 16% dels pagesos catalans tenen vinya. La importància del cultiu resta palesa en les 
dades del Cens Agrari del 1999: a la comarca de l’Alt Penedès el 89% de les explotacions 
agrícoles tenen vinya, i un 77% de la SAU conté aquest cultiu; altres comarques vitivinícoles 
per excel·lència com la Terra Alta, Priorat i Alt Camp tenen respectivament un 61%, 55% i 
32% d’explotacions vitícoles i un 28%, 28% i 36% de la SAU amb aquest cultiu. Aquestes dades 
mostren doncs la importància no només econòmica sinó agrícola del cultiu.  

Podem parlar dels símptomes que pateix el sector: 

- Pressió de les empreses elaboradores, algunes grans agroindústries, que esgrimeixen 
arguments globalitzadors per justificar una davallada del preu del raïm i del vi que compren. 

- Preus sota costos de producció i amb perspectives de continuar davallant. 
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- Manca de dades fiables del sector a Catalunya, que es puguin utilitzar per determinar 
l’existència o no d’excedents. 

- Unes administracions amb competències al sector del tot inactives, que no vetllen per 
fer complir la normativa existent. 

És cert que la crisi que es pateix a Catalunya és generalitzada arreu dels països 
productors tradicionals. Fins i tot zones de prestigi mundial demanen que s’instrumentin 
mesures d’abandonament. De moment tots els països productors de vi importants han elaborat 
els seus propis plans estratègics, amb l’objectiu d’aconseguir les majors quotes de mercat 
possible. 

A l’Estat espanyol no ha estat fins a finals de l’any 2004 que tant el sector com 
l’administració han detectat la necessitat d’elaborar un pla estratègic; de fet tant  el Govern 
català com el Govern de l’Estat anteriors van impulsar, junt amb el sector, l’aprovació 
d’ambdues lleis del sector vitivinícola, una d’àmbit català, l’any 2002, i una altra d’àmbit 
estatal, l’any 2003. Així doncs les dues lleis han estat elaborades prèviament a l’elaboració 
d’un pla estratègic. 

Segurament així no és com s’haurien d’haver donat els esdeveniments. No obstant, 
l’elaboració del Pla Estratègic estatal tira endavant. A Catalunya, el Parlament va adoptar el 
29 de maig de 2004, amb l’acord de tots els grups i amb la iniciativa d’Unió de Pagesos, la 
Resolució 99/VII sobre l’elaboració d’un Pla Sectorial vitivinícola amb la participació de les 
organitzacions i les entitats de la Taula Sectorial de la Vinya i el Vi. Aquesta resolució obligava 
al DARP a elaborar el Pla Sectorial en el termini de nou mesos, termini que va finalitzar el 
passat mes de juny. 

La situació de crisi és greu, i únicament l’aprovació i desenvolupament d’un pla 
sectorial, amb mesures a mitjà i llarg termini, no és suficient per evitar abandonaments: cal 
establir amb urgència, abans de que arribi la collita del 2005, una sèrie de mesures dirigides a 
mantenir l’activitat vitícola a Catalunya. 

Així doncs creiem que la superació de l’actual crisi passa per aprovar i aplicar en 
primer lloc unes mesures urgents i aprovar i iniciar el desenvolupament d’una estratègia del 
sector. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ,  acorda: 
 

1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que aprovi un pressupost 
extraordinari per eixugar el deute amb els pagesos per inversions realitzades en el marc dels 
Plans de Reestructuració i/o Reconversió de la vinya i per dotar a l’INCAVI i els Consells 
Reguladors dels mitjans humans i materials necessaris pel control del compliment dels actuals 
reglaments. 

2. Instar al Govern de la Generalitat a disposar del Registre Vitivinícola de Catalunya 
finalitzat i correcte l’1 d’agost de 2005. 

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar un Pla d’abandonament 
amb fons comunitaris per certes explotacions sense possibilitat de continuïtat i ajuts específics 
a les explotacions per implantar sistemes de traçabilitat i seguretat alimentària. 

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que realitzi un estudi de costos de 
producció de raïm i vi per utilitzar-lo en l’aplicació del contracte tipus homologat i que permeti 
l’accés als ajuts per la millora de la  transformació i comercialització als cellers que signin 
contractes tipus homologats amb els viticultors. 

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar urgentment i 
desenvolupar un Pla Sectorial Vitivinícola que contempli, entre d’altres: la gestió i correcta 
comunicació de dades del sector per part de l’INCAVI, l’establiment d’un sistema únic de 
control de la producció en parcel·les inscrites a més d’una DO i la complicitat amb el sector en 
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el desenvolupament d’un Pla de comercialització i distribució del sector vitivinícola de 
Catalunya. 

6. Notificar l’aprovació d’aquesta moció a : 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Hrble. Sr. Antoni Siurana i Zaragoza.  
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007-Barcelona. 
- Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Avda. Francesc Cambó, 14 3er 
A. 08003-Barcelona. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) opina que els pagesos ho passen malament, i que cal posar remei als 
problemes del sector. 
 
Josep Ramon (PP) destaca el mal moment pel que passa la pagesia del Penedès. Són necessàries 
mesures i ajuts. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que cal donar un cop de mà  a la pagesia, i que ja l’any passat va 
tenir lloc una mobilització per motius semblants. 
 
Pere Regull (CiU) dóna ple suport a la moció. La situació és crítica, ja que els pagesos cobren el 
raïm al mateix preu que l’any 1987. Tots tenim culpa d’aquesta situació; la llei estatal del cava 
fa anys va permetre comprar raïm fora del Penedès, i després la llei catalana va crear la D.O. 
Catalunya. Ni les institucions, ni els partits ni els mateixos pagesos (dividits) van reaccionar 
adequadament. Es tracta de lleis que beneficien els grans empresaris, els quals obtenen resultats 
econòmics positius; el pagès petit s’ensorra, i la vinya la compren empreses grans o bé 
desapareix com a conseqüència de processos d’especulació urbanística. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) s’adhereix a la moció, tot i que aquesta no aborda 
segurament totes les mesures necessàries. La situació presentada per Pere Regull és correcta, 
però també hi ha altres problemes més estructurals. Cal aprovar la moció i anar encara més 
enllà.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) esmenta que presenta tres preguntes per escrit (les lliura al secretari), 
per a la seva contestació també per escrit. Fan referència, una als ajuts per rehabilitar façanes i a 
quants edificis de catàleg s’han millorat; una altra a sobre si es treballa en algun estudi sobre els 
elements conservats al Casal de la Festa Major, i una darrera sobre si existeix algun projecte per 
renovar el Museu de la Festa Major. 
 
b) L’alcalde Marcel Esteve intervé amb relació a la polèmica suscitada per la seva presència 
dimarts passat en una reunió de ciutats de l’arc metropolità. Es tracta de reunions que tenen lloc 
habitualment i que són interessants. Es va tractar d’aspectes rellevants com el transport públic i 
el pla territorial metropolità, però no en cap cas de la divisió territorial de Catalunya. El ple 
municipal va prendre un acord reclamant una Vegueria pròpia per a les nostres comarques, i per 
tant l’alcalde no defensarà una postura contrària a aquest acord; ara bé, aquest respecte no 
implica renunciar a participar en fòrums de diàleg que ens afecten, i de fet l’Ajuntament 
participa des de fa anys en associacions com l’AMTU, el pacte industrial de la regió 
metropolitana, etc. 
 
L'alcalde, després de desitjar unes bones vacances i una bona festa major a tothom, aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
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El secretari,                                                               Vist i plau 
         L 'alcalde, 
 
 
 
 
 
    Francesc Giralt i Fernàndez                                            Marcel Esteve i Robert 
 
 
 


