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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 07/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 22 de juliol de 2003 
Horari : de 20,05 hores del 22-7-03 a 0,30 hores del 23-7-03 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomer i Ferrer  
- Marcel Esteve i Robert  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Mònica Gispert i Puig  
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruíz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
S’ha excusat d’assistir-hi 
 
Emília Torres i Miralles 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de 
data 26 de juny de 2003. El text de l’acta és aprovat per assentiment. 
 
I. CONEIXEMENT DE DECRETS DE L’ALCALDIA  
 
En aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte al ple del contingut de dos decrets 
dictats per l’alcaldia el dia 27 de juny de 2003. 
 
El primer decret té el text següent: 
 
Atès que l'article 52 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, estableix que la comissió de govern és integrada per l'alcalde i un nombre de 
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement 
per l'alcalde, el qual n'ha de donar compte al ple, i que a la comissió de govern li 
correspon l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions 
que l'alcalde o un altre òrgan de govern li deleguin. 
 
Atès que l'article 53 de la mateixa Llei 8/1987 disposa que l'alcalde designa i revoca 
lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la comissió de govern, i que els 
tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, 
d'absència o de malaltia. 
 
Per tot això, 
 
DISPOSO: 
 
 
1. Que la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, presidida per 
aquesta alcaldia, estarà integrada pels set regidors i regidores següents: Marcel Esteve i 
Robert, Anna Girona i Alaiza, Joan Pareta i Papiol, , Lourdes Sánchez i López, Josep 
Colomé i Ferrer, Francisco M. Romero i Gamarra i Patro Recober i Caballé.  
 
2. Amb caràcter general, la Comissió de Govern celebrarà sessió ordinària a la Casa de 
la Vila cada dilluns, o el dia hàbil immediat posterior, a les 13 hores. La sessió 
constitutiva de la Comissió de Govern tindrà lloc el dia 30 de juny de 2003, a les 13 
hores. 
 
3. Sens perjudici de la funció d'assistència a l'alcalde que correspon a la Comissió de 
Govern, aquesta alcaldia li delega expressament l'exercici de les atribucions pròpies 
següents: 
 
A) En matèria de contractació  
 
- Contractació administrativa d’obres i instal·lacions, gestió de serveis, subministraments, 
consultoria i assistència , serveis i contractes administratius especials de quantia superior 
a 3.500 euros, observant els procediments i les formes en cada cas aplicables d’acord 
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amb la llei, sense que superin els límits de la competència que la llei atribueix a l’alcalde 
(10% dels recursos ordinaris del pressupost, 6.010.121,04 euros o quatre anys de durada 
del contracte). La competència delegada comporta l’atribució a la Comissió de Govern de 
les facultats d’aprovació dels projectes, de l’expedient de contractació, dels plecs de 
condicions i de l’exercici de totes les facultats que la legislació atribueix a l’òrgan de 
contractació quant a la interpretació, inspecció, modificació i resolució del contracte; pel 
que fa a les certificacions periòdiques d’obres i serveis objecte de contractació, han de ser 
aprovades per la Comissió de Govern si el seu import supera els 6.000 euros.   
 
- Contractació d’arrendaments i aprovació d’altres contractes de dret privat de quantia 
superior a 3.500 euros i inferior a 6.010.121,04 euros. 
 
B) En matèria de personal i funció pública 
 
- Aprovació de l’oferta pública d’ocupació. 
 
- Aprovació de les bases per a la selecció del personal funcionari i laboral i per a la 
provisió de llocs de treball, així com el nomenament del personal funcionari i laboral. 
 
- Aprovació de les convocatòries dels processos selectius per a la provisió de places i de 
llocs de treball. 
 
- Aprovació dels components variables del salari del personal al servei de l’Ajuntament 
no establerts individualitzadament en el pressupost (gratificacions per serveis 
extraordinaris, hores extraordinàries, complements de productivitat, etc.).  
 
C) En matèria d’hisenda i gestió tributària 
 
- Declaració de fallits i incobrables dels tributs i altres ingressos de dret públic. 
 
- Aprovació dels padrons fiscals dels tributs de venciment periòdic, i del calendari de 
recaptació. 
 
- Aprovació de la gestió i de la justificació dels manaments a justificar emesos. 
 
- Concessió o denegació de bonificacions o exempcions tributàries a instàncies de les 
persones interessades. 
 
- Resolució de recursos de reposició contra liquidacions tributàries, sempre que la 
quantia de la liquidació superi la quantitat de 3.000 euros. 
 
- Aprovació d’expedients d’aplicació de contribucions especials. 
 
D) En matèria d’urbanisme, habitatge , medi ambient i governació 
 
- Concessió i denegació de llicències municipals en general, excepte les corresponents a 
obres menors, especialment les d'obres majors, parcel·lació, instal·lació o obertura 
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d'activitats, llicència o permís ambiental, primera ocupació i ús d'edificis, ocupació o ús 
de béns de domini públic, aprovació de l’informe en els expedients d’autorització 
ambiental i dels informes sobre qualificació, compatibilitat o aprofitament urbanístic. 
 
- Aprovació prèvia dels projectes per a realitzar actuacions en el sòl no urbanitzable. 
 
- Imposició de noms a les vies i espais públics (nomenclàtor) i adopció de mesures de 
senyalització a les vies públiques i d'ordenació del trànsit que impliquin variacions 
transcendents en sectors o zones determinades. 
 
- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística, dels actes 
administratius inherents a la gestió urbanística, dels projectes d'urbanització i dels plans 
parcials urbanístics en sectors d’urbanització prioriària, així com l'aprovació inicial dels 
instruments de planejament de desenvolupament del planejament urbanístic general 
(plans parcials urbanístics, plans especials urbanístics i plans especials de millora 
urbana), i adopció d’acords de suspensió de l’atorgament de llicències sempre que es 
vinculin a la formulació o modificació del planejament urbanístic derivat. 
 
- Aprovació de tots els actes administratius inherents a l’exercici de la potestat 
expropiatòria del municipi. 
 
- Acceptació de la cessió dels vials i de totes les dotacions que es deriven de la gestió 
urbanística, i l’acord de recepció de les obres d’urbanització. 
 
- Aprovació dels convenis urbanístics que tinguin per objecte la gestió urbanística. 
 
- Resolució final i definitiva dels expedients sobre declaració de l’estat ruïnós de les 
edificacions i, en els casos d’infraccions urbanístiques, sobre restauració de la realitat 
alterada i de l’ordre jurídic vulnerat. 
 
- Aprovació de convenis per a la rehabilitació d’habitatges destinats al servei de cessió 
temporal d’habitatges per atendre necessitats urgents de caràcter social, cessions 
temporals d’aquests habitatges afectats al servei i concessió de subvencions en matèria 
d’habitatges. 
 
E) En matèria de patrimoni 
 
- Adquisició de béns i drets, per qualsevol títol, de quantia superior als 3.500 euros i no 
superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost. 
 
- Alienació del patrimoni municipal quan la seva quantia no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i es trobi prevista, tractant-se de béns immobles, en el pressupost 
municipal. 
 
- Declaració de béns no utilitzables. 
 
F) En matèria de responsabilitat patrimonial 
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- Resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament. 
 
G) En matèria de cooperació interadministrativa 
 
- Aprovació dels convenis i acords amb altres administracions o institucions públiques, 
sempre que no sigui competència del Ple municipal. 
 
- Acceptació de les subvencions atorgades per altres administracions, quan no sigui 
competència del Ple municipal. 
 
H) En matèria d’activitat de foment 
 
- Atorgament de subvencions de qualsevol mena de quantia superior a 1.200 euros. 
 
4. El règim de les atribucions delegades en la Comissió de Govern serà el previst en la 
legislació administrativa general i en el Reglament orgànic municipal. Tanmateix, 
l’alcaldia assumirà directament l’exercici de les funcions delegades quan en supòsits 
d’urgència es consideri adient, i posteriorment en donarà compte a la Comissió de 
Govern o bé se sotmetran a la seva ratificació els decrets que es dictin. 
 
5. Es nomenen tinents d'alcalde primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè i setè d'aquest 
Ajuntament els regidors i regidores  Marcel Esteve i Robert, Anna Girona i Alaiza, Joan 
Pareta i Papiol, , Lourdes Sánchez i López, Josep Colomé i Ferrer, Francisco M. Romero 
i Gamarra i Patro Recober i Caballé respectivament. En els supòsits d’absència o de 
malaltia de l’alcalde, s’ha d’establir per decret quin tinent d’alcalde el substitueix i, en 
el cas que no s’hagi dictat un decret exprés, la substitució es farà automàticament 
seguint l’ordre de nomenament entre els tinents d’alcalde presents. 
 
6. Donar compte al Ple municipal d'aquest decret, notificar-lo a les persones designades i 
publicar-lo en el Butlletí Oficial de la província. 
 
El segon dels decrets dictats té la redacció següent: 
 
Atès que aquesta alcaldia, per decret de 17 de juny de 2003, va disposar que mitjançant 
un decret posterior s’havien de nomenar cinc regidors Coordinadors d’Àrea de 
l’Ajuntament, i alhora va realitzar delegacions específiques d’atribucions en favor de 
determinats regidors i regidores. 
 
Atès que d’acord amb el Reglament orgànic municipal, l’alcalde ha de nomenar un o més 
vicepresidents de cadascuna de les Comissions Informatives de caràcter permanent 
creades per acord plenari de 26 de juny de 2003, i pot delegar la presidència d’aquestes 
Comissions. 
 
Atès que el ple municipal, en sessió de 26 de juny de 2003, ha aprovat el règim de les 
retribucions i assistències que tenen reconegut els membres electius de la corporació. 
 



 6 

Per això, 
 
DISPOSO: 
 
1. Fer els nomenaments següents de regidor/a Coordinador/a d’Àrea de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès: 
 
- Regidor Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns: Francisco M. Romero i Gamarra. 
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana: Lourdes 
Sánchez i López. 
- Regidor Coordinador de l’Àrea de Benestar Social: Patro Recober i Caballé. 
- Regidor Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament de la Ciutat: Marcel Esteve i 
Robert. 
- Regidora Coordinadora de l’Àrea de Via Pública: Anna Girona i Alaiza. 
 
Les atribucions d’aquests cinc regidors Coordinadors seran les establertes en el decret 
d’aquesta alcaldia de data 17 de juny de 2003. 
 
2. Es nomenen vicepresidents, i presidents per delegació de l’alcaldia, de les Comissions 
Informatives de Serveis Interns (la qual assumeix també les funcions de Comissió Especial 
de Comptes), Benestar Social i Desenvolupament de la Ciutat i Via Pública, a Francisco 
M. Romero i Gamarra, Patro Recober i Caballé i Marcel Esteve i Robert respectivament. 
 
3. Els cinc regidors Coordinadors d’Àrea nomenats percebran retribució per l'exercici 
dels seus càrrecs i causaran alta a la Seguretat Social. La dedicació de Marcel Esteve i 
Robert, Patro Recober i Caballé i Anna Girona i Alaiza serà plena i exclusiva, i 
percebran la retribució mensual íntegra de 2.646 € (14 pagues cada any); d'altra banda, 
la dedicació de Francisco M. Romero i Gamarra i Lourdes Sánchez i López serà a mitja 
jornada, i el seu salari íntegre mensual serà de 1.331 € (14 pagues cada any). Tanmateix, 
aquest règim de dedicació no serà aplicable a Anna Girona fins el dia 1 d’agost de 2003 
(mentretant tindrà dedicació a mitja jornada), a Lourdes Sánchez fins el dia 1 de setembre 
de 2003 (mentretant percebrà assistències com a regidora amb delegació) i a Patro 
Recober fins que ell mateix ho comuniqui en els propers dies (mentretant percebrà 
assistències com a regidor amb delegació). 
 
4. A efectes de constància i pagament, i de conformitat amb l'acord plenari adoptat, les 
retribucions i assistències de la resta de membres de la corporació, les quals s'abonaran 
amb efectes del dia 14-6-03, seran les següents: 
 
- Alcalde Sr. Joan Aguado i Masdeu (dedicació exclusiva i alta a la Seguretat Social): 
Retribució de 3.508 € mensuals (14 pagues cada any), més 370 € mensuals en concepte de 
dietes. 
 
- Regidors amb delegació (Joan Pareta i Papiol, Josep Colomé i Ferrer, Paco Álvarez i 
Vázquez i Àngela Agramunt i Andreu)  : 815 € mensuals com assistències (12 pagues cada 
any). 
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- Portaveus de grups municipals (Pere Regull i Riba, Ramon N. Xena i Pareta, Josep 
Ramon i Sogas i Otger Amatller i Gutiérrez) : 815 € mensuals com assistències (12 
pagues cada any). 
 
- Resta de regidors (Aureli Ruíz i Milà, Àssen Cámara i Pérez, Fernando García i 
González, Josep M. Figueras i Pagès, Emília Torres i Miralles, Joan Ríos i Rallé i 
Mònica Gispert i Puig): 407 € mensuals com assistències (12 pagues cada any). 
 
5. Donar compte d’aquest decret al ple municipal, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 
província i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde Joan Aguado remarca que es tracta de donar compte formalment al ple, tot i que 
ja s’havien comunicat als grups, dels decrets de nomenament de la Comissió de Govern i 
de realització de determinades delegacions. 
 
II. SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que l’article 11 del Reglament orgànic municipal actualment vigent, de 12 de 
novembre de 1985, estableix que no es convocarà sessió ordinària del ple quan no 
existeixin assumptes susceptibles de ser inclosos en l’ordre del dia, o quan la seva escassa 
entitat no aconselli la celebració del ple. 
 
Atès que el nou Reglament orgànic aprovat inicialment i per unanimitat el dia 18 de març 
de 2003, pendent d’aprovació definitiva, estableix en el seu article 13 la mateixa previsió, 
especificant que la innecessarietat de la celebració del ple ha de ser constatada per 
portaveus de més d’un grup municipal que en conjunt representin la majoria absoluta 
legal de membres de la corporació. 
 
Per això, s’ ACORDA: 
 
Complementar l’acord del ple municipal de data 26 de juny de 2003, sobre l’establiment 
de la data i de la periodicitat de les sessions ordinàries del ple municipal, en el sentit 
d’afegir al text aprovat que també pot l’alcalde, sempre que compti amb la conformitat 
d’almenys dos grups municipals que en conjunt representin la majoria absoluta dels 
regidors i regidores, deixar de convocar la sessió del ple quan no hi hagi assumptes 
susceptibles de ser inclosos en l’ordre del dia, o quan aquests assumptes siguin d’escassa 
entitat.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i del PP) i 6 
en contra (grups de CiU i CUP). 
 
L’alcalde Joan Aguado destaca que se sotmet al ple el mateix redactat que s’havia deixat 
sobre la taula en el decurs del darrer ple per a permetre un major debat, tenint en compte 
que algun grup municipal ha reconsiderat la seva postura i dóna suport a la proposta. 
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Josep Ramon (PP) manifesta que ara dóna suport al dictamen, perquè en el passat el grup 
Socialista mai no ha suspès unilateralment un ple, i hi ha la voluntat que no es faci tampoc 
en el futur. 
 
Pere Regull (CiU) reitera que el ple és l’òrgan màxim de l’Ajuntament, i que no ha de ser 
possible ni tan sols excepcionalment la suspensió d’un ple si no hi ha unanimitat de tots 
els grups municipals. Que fins ara l’equip de govern no hagi fet ús de les seves potestats 
no significa que no ho pugui fer en el futur, i no és democràtic que el principal grup de 
l’oposició pugui quedar al marge d’un acord d’aquesta importància. Les normes i 
limitacions s’aproven per si es produeixen certes circumstàncies, i no per si no es 
produeixen; critica l’immobilisme de l’equip de govern, i li recorda que ara no disposa de 
majoria absoluta. 
 
Otger Amatller (CUP) considera que seria més correcta la unanimitat. També es mostra 
sorprès pel fet que després de la retirada del punt de l’ordre del dia en la  sessió anterior no 
s’hagi parlat de l’assumpte amb tots els grups, i que l’equip de govern s’hagi mostrat 
satisfet amb la reconsideració de la postura del PP. 
 
Ramon Xena (ERC) considera que la fórmula del dictamen és raonable, i cal pensar que, 
com en el passat, si se suspèn un ple serà amb el consens dels grups municipals. Recorda 
que quant als darrers quatre mandats municipals, en dos el grup Socialista no ha tingut 
majoria absoluta i en els altres dos sí, i malgrat això sempre hi ha hagut consens en 
aquesta matèria. 
 
L’alcalde Joan Aguado manifesta que al no ser possible el consens s’ha mantingut la 
fórmula acceptada pel PSC i per ERC, i ara també pel PP. A més, s’ha de recordar que una 
quarta part dels regidors tenen el dret legal a demanar si cal un ple extraordinari. Sempre 
hi ha hagut consens i la voluntat és que n’hi continui havent. Només es tracta de permetre 
la no celebració del ple si ho aconsellen raons objectives de dates, manca d’assumptes, 
celebració d’un ple pocs dies abans, etc. 
 
III. CREACIÓ DE PLACES DE PERSONAL EVENTUAL  
 
Es proposa al ple l’aprovació del dictamen següent: 
 
Atès que l'article 304 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el 
nombre, les característiques i la retribució del personal eventual són determinats pel ple 
de cada corporació , en començar el seu mandat. D'altra banda, una vegada pres l'acord 
plenari esmentat, correspon a l'alcalde lliurement el nomenament i la separació d'aquests 
funcionaris eventuals, els quals cessen en qualsevol cas automàticament en cessar el 
mandat de l’autoritat que els hagi nomenat. 
 
Per tot això, s' 
 
ACORDA: 
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a) Procedir a la creació de tres places reservades a funcionaris eventuals i de confiança, 
d'acord amb el detall següent: 
 
1) Coordinador/a de Cultura. Sota la supervisió directa de la regidora de Cultura i del 
regidor Coordinador de l’Àrea de Benestar Social, coordinarà les activitats municipals, 
en sentit ampli, en el terreny de la cultura: política cultural del municipi, implementació 
del Pla d’Acció Cultural, supervisió de la gestió dels equipaments culturals existents, 
planificació i disseny d’un nou organisme municipal en matèria de cultura i impuls de 
nous equipaments culturals (ampliació i adequació del museu i de la biblioteca, auditori, 
espais polivalents, etc.). D’acord amb la regidora de Cultura, podrà donar indicacions i 
pautes d’actuació a la Cap del Servei de Cultura. La seva dedicació serà d’una mitjana 
de dotze hores setmanals i la retribució anual íntegra o bruta serà de 9.780 euros (815 
euros mensuals per dotze pagues). 
 
2) Coordinador/a en matèria de Policia i Seguretat. Donarà suport a la tasca del regidor 
de Policia Local i l’assessorarà en les matèries de la seva competència. Sens perjudici de 
les tasques de comadament immediat que la llei reserva al Cap del cos de la Policia 
Local, el/la Coordinador/a podrà, sota la dependència del regidor de Policia, marcar 
pautes d’actuació sobre l’organització i el funcionament de la Policia Local, despatxant a 
aquests efectes amb els comandaments policials; assistirà també a les sessions de la Junta 
Local de Seguretat. La seva dedicació serà d’una mitjana de dotze hores setmanals i la 
retribució anual íntegra o bruta serà de 9.780 euros (815 euros mensuals per dotze 
pagues). 
 
3) Secretari/secretària de l’alcalde. Assumirà les funcions de secretaria de l’alcalde, 
realitzant les tasques que aquest li encomani (agenda, concertació d’entrevistes, confecció 
i custòdia de documents, gestions, etc.). La seva dedicació serà a jornada completa i la 
retribució anual íntegra o bruta serà de 28.890 euros (2.063,57 euros mensuals per 
catorze pagues). 
 
Les retribucions esmentades en els apartats anteriors s’entenen referides a l’any 2003, i 
cada exercici pressupostari anual s’actualitzaran d’acord amb les previsions 
pressupostàries que s’acordin. 
  
b) Properament s’hauran de sotmetre al ple municipal els acords adients de modificació 
de la plantilla de personal de la corporació i del catàleg de llocs de treball, amb la 
incoporació de les tres places de personal eventual esmentades, així com la modificació 
pressupostària corresponent per tal d’atendre el cost salarial i de seguretat social que 
comporti la creació i la cobertura d’aquestes places. S’encomana als Departaments de 
Recursos Humans i d’Intervenció la preparació d’aquests expedients 
 
c) Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Aquest acord ha estat pres amb 11 vots a favor (PSC i PP) i 9 en contra (CiU, ERC i 
CUP). 
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L’alcalde Joan Aguado recorda que la llei permet crear places de confiança, com passa 
en totes les Administracions, per a poder donar suport a la gestió de l’equip de govern. 
Es tracta de places de confiança política que incideixen en dos aspectes importants com 
la cultura, per una banda (Pla d’acció, nou organisme, equipaments, etc.), i la Policia i 
Seguretat, per una altra (implantació policial, etc.), a més de la plaça de secretària de 
l’alcalde. L’acord estableix les funcions, la dedicació  i la retribució. La plaça de 
secretaria d’alcaldia ja la preveu l’organigrama, i la continuarà desenvolupant Àngels 
Gómez, i l’alcalde anuncia la identitat de les persones (Xavier Lecegui i Dolors Villaró) 
que ocuparan les dues places eventuals creades de Coordinació, amb una dedicació 
parcial. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que no discutirà si les places són necessàries, perquè això 
ho sabrà millor l’equip de govern. Quant a les places de Coordinadors opina que 
s’haurien de cobrir per concurs públic i, pel que fa a la d’alcaldia, per promoció interna 
i/o consultant-ho amb la representació del personal. Considera que les places de 
confiança no són transparents. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen, perquè cal dotar l’equip de govern 
dels mitjans necessaris per actuar en matèries com la cultura o la seguretat. Demana 
però que no es reprodueixen circumstàncies del passat, consistents en què les persones 
nomenades han vist després ampliada la seva dedicació i consolidada la seva plaça. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que no veu cap problema respecte de la figura de la 
secretaria de l’alcalde. Malgrat que es tracta d’una decisió del govern, considera 
inadequat incorpor com a personal eventual membres destacats de la darrera candidatura 
municipal socialista. 
 
Pere Regull (CiU) entén justificada la plaça de secretària de l’alcalde, però no les altres 
dues, perquè aquestes tasques les haurien d’assumir els regidors, els Caps de Servei i els 
tècnics. La regidora de Cultura ha de poder fer la seva tasca, i el problema de la 
seguretat no es resol creant un nou càrrec de coordinació. Si a més a més les persones 
són candidates del PSC fa la impressió que es tracti de pagar serveis prestats. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que són càrrecs de confiança política i que per això ha fet 
públics els seus noms malgrat no tenir l’obligació de fer-ho en aquest moment. Es tracta 
de reforçar l’equip de govern, i no són places tècniques ni consolidables. A més, les 
places de Coordinador no figuren a l’organigrama i no han de ser objecte de cobertura 
mitjançant un procés selectiu públic.  
 
IV. REPRESENTANT MUNICIPAL A CAIXA PENEDÈS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2003, va acordar 
per unanimitat designar l’aleshores regidor Jordi Cuyàs i Soler com a representant de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’Assemblea General i als òrgans de govern 
que correspongui de l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès. 
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Atès que el senyor Jordi Cuyàs, mitjançant un escrit presentat en aquest Ajuntament el 
dia 17 de juny de 2003, va presentar la seva renúncia voluntària al càrrec, tenint en 
compte la seva pèrdua de la condició de regidor de l’Ajuntament. Aquesta renúncia ha 
estat presentada també a l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès, la qual ha requerit 
l’Ajuntament per tal que es procedeixi al nomenament d’una nova persona. 

  
Atès que s’estima convenient que el representant de l’Ajuntament de Vilafranca a 
l’Assemblea General de l’entitat sigui el regidor Joan Pareta i Papiol, s’ 
 
ACORDA: 
 
1. Designar el regidor senyor Joan Pareta i Papiol com a representant de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès a l’Assemblea General i als òrgans de govern que 
correspongui de l’entitat Caixa d’Estalvis del Penedès. El senyor Pareta ostentarà la 
condició de Conseller General de l’esmentada entitat, i d’acord amb els seus estatuts la 
designació es considera realitzada pel temps de mandat que li restava al senyor Jordi 
Cuyàs (venciment dins del primer semestre de 2007). 
 
2. El senyor Joan Pareta, present en aquesta sessió plenària, accepta la designació que 
ha tingut lloc, i declara que compleix els requisits estatutaris d’elegibilitat i que no està 
afectat per cap tipus d’incompatibilitat o limitació per a l’exercici del càrrec. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 11 vots a favor (grups Socialista i del PP) i 9 
abstencions (grups de CiU, d’ERC i de la CUP). 
 
L’alcalde Joan Aguado recorda que Jordi Cuyàs ha formalitzat el seu compromís de 
renunciar al càrrec si deixava de ser regidor, malgrat que no hi estava legalment obligat. 
Ara es tracta de nomenar el substitut pel que resta de mandat a Caixa Penedès, i s’ha 
pensat en la persona del regidor Joan Pareta. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que s’abstindrà, perquè no s’ha consultat la CUP i ignora 
les capacitats del candidat i les funcions del càrrec. 
 
Per la seva banda, Joan Pareta es compromet davant del ple a renunciar al càrrec si deixa 
de ser regidor de l’Ajuntament. 
 
V. NOMENAMENTS ORGANISMES AUTÒNOMS  
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2003, va elegir en 
relació amb les Juntes dels organismes autònoms Patronat Municipal d’Esports, 
Patronat  del Teatre “Cal Bolet”, Patronat de Comerç i Turisme i Organisme Torras i 
Bages, els càrrecs de president/a (i en el seu cas de vicepresident/a) i de vocals 
representants directament del consistori, deixant per a una sessió posterior el 
nomenament dels vocals restants. 
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Atès que una vegada rebudes les propostes adients, escau el nomenament  dels vocals 
restants, excepte en el supòsit de l’Organisme Torras i Bages en què l’esmentat 
nomenament es produirà més endavant. 
Per això, s’ ACORDA: 
 
1) Nomenar vocals de la Junta del Patronat Municipal d’Esports, a proposta del 
Consell Municipal d’Esports, a Agustí Blanch Güell (Associació de Veïns de Sant 
Julià), Jordi Adell Badia (Club Patí Vilafranca), Joaquim Illa Català (AMPA Mas i 
Parera), Joan Ferrer Mata (Club Natació Vilafranca) i Mario Vallès Soler (Atlètic Club 
Vilafranca). 
 
2) Nomenar vocals de la Junta del Patronat Municipal de Comerç i Turisme, a proposta 
del Consell del Patronat, a Jaume Cañellas i Vives (D.O. Penedès), Lluís Ràfols i Petit 
(Federació Comerciants i Professionals de Vilafranca), Joan Solà i Sebastià (Cambra 
de Comerç), Olga Guasch i Juvé (Club Gastronòmic Penedès) i Montserrat Iniesta i 
González (Museu del Vi). 
 
3) Nomenar vocals de la Junta del Patronat del Teatre “Cal Bolet” a Lluís Laguna i 
Cano i Olga Álvarez i Montaner (persones vinculades al món de la cultura) i a David 
Prats i Ferran, Cristina Téllez i Ramiro i Josep M. Rovira i Torner (persones 
proposades per les entitats culturals de la vila). 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat.  
 
Explica el dictamen, juntament amb els quatre següents de l’ordre del dia, l’alcalde Joan 
Aguado. Es tracta de completar els acords de nomenament dels membres dels 
organismes municipals i dels consells de les empreses, amb la incorporació de 
representants de les entitats, proposats per elles mateixes. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable en general als dictàmens, però quant al de 
nomenament de membres dels organismes autònoms considera (tot i que hi votarà a 
favor) que els processos de selecció per part de les entitats haurien de ser més oberts, 
perquè feia anys que en algun cas (com el Patronat de Comerç i Turisme) ni tan sols es 
votava; també demana informació sobre els criteris d’elecció dels representants de la 
societat en el consell de l’Empresa d’Aigües, ja que potser s’hi haurien d’haver 
incorporat membres d’entitats i tècnics. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable als dictàmens, però remarca que en el procés 
d’elecció de representants al Patronat d’Esports hi va haver una certa opacitat, ja que els 
grups municipals no van ser convocats. 
 
Ramon Xena (ERC) fa palès el seu acord amb aquests punts de l’ordre del dia, més enllà 
d’alguna discrepància. Considera que convocar les entitats per elegir membres 
d’organismes en el mes de juliol no és el més adient, i que caldria garantir la màxima 
transparència i representativitat. Quant als dictàmens de les societats, entén que les 
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dades personals dels consellers s’han d’esmentar en l’escriptura, però no necessàriament 
en el dictamen. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia el seu vot favorable, si bé com han afirmat els portaveus 
d’ERC i de la CUP creu que s’ha de garantir la màxima representativitat i transparència, 
perquè aquests actes d’elecció de persones representants no són un simple tràmit. 
També demana explicacions sobre el cessament del fins ara director de Sercom, S.L. 
 
L’alcalde Joan Aguado admet que cal garantir la transparència i la participació plena de 
les entitats en el procés (s’hi ha de reflexionar), que el mes de juliol no és el més 
adequat i que caldria disposar de més temps, si bé tenint en compte les dates de les 
eleccions sempre coincideix el procés amb l’estiu. Afirma que s’eliminaran del 
dictamen dels nomenaments dels consells les dades personals consistents en la data de 
naixement i l'’estat civil. 
 
Joan Pareta (grup Socialista), sobre l’elecció de representants al Patronat de Turisme, 
reconeix que ara s’ha votat i abans no, però això no era negatiu perquè volia dir que hi 
havia consens. Quant a l’Empresa d’Aigües, s’ha optat per persones vàlides que puguin 
representar d’alguna manera els clients d’aquesta empresa de serveis, i aprofita 
l’avinentesa per recordar que el consell s’ha renovat profundament. Agraeix 
especialment la dedicació i interès del Sr. Domingo Jaén, persona que abandona el 
consell després de molts anys (primer en el Servei Municipalitzat i després en el consell 
de l’Empresa), i en ocasions en circumstàncies difícils de manca d’aigua. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista), sobre el cessament del director de Sercom, S.L. Jaume 
Rius afirma que ara s’inicia el mandat i era el moment de fer una renovació. Es valora 
positivament la tasca de Jaume Rius, persona que ha aconseguit molts objectius, però 
després de més de deu anys s’ha acabat un cicle. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que a les reunions per elegir els representants de les 
entitats mai no han estat convocats els grups municipals. També agraeix la tasca de les 
persones vinculades fins ara als organismes i empreses (i especialment la del Sr. Jaume 
Rius) i desitja èxit als nous càrrecs nomenats. 
 
Finalment, Pere Regull (CiU) manifesta que votarà a favor, tot i que no s’han donat prou 
explicacions sobre el cessament de Jaume Rius, més enllà dels deu anys transcorreguts 
en l’exercici del càrrec. Es dóna un vot de confiança a Josep Alsina. 
 
VI.   JUNTA D’ACCIONISTES EMPRESA D’AIGÜES  
 
Es proposa al ple, constituït en junta d’accionistes de l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Vilafranca, S.A. que adopti l’acord següent: 
 
Atès que la Junta general d'accionistes, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 1999, va 
fixar en sis el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer 
l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari del 
Consell. Posteriorment, el nombre de consellers va ser ampliat fins a set, i s’han produït 
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diferents alteracions en la composició del consell d’administració, tot això en virtut 
d’acords de la junta general de 14 de març de 2000 i de 18 de desembre de 2001. 
 
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 27 de juliol de 1999, com l'article 9, apartat 
b), dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé 
en dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el 
moment en què finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de 
continuar en funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou 
nomenament que correspongui. 
 
Atès que, havent-se constituït el dia 14-6-03 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25-5-03, és procedent disposar 
el cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell 
d'administració de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, tenint en 
compte que estatutàriament el nombre mínim de consellers és de cinc, i el màxim de nou. 
  
En la seva virtut, s'ACORDA: 
 
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat d'acord amb l'article 9, apartat 
b), dels estatuts socials, de la totalitat dels membres del consell d'administració de la 
societat, senyors Joan Pareta i Papiol, Ramon N. Xena i Pareta, Ernest Giralt i Via, 
Antoni Sans i Miret, Domingo Jaén i Moncada, Antoni Alsina i Felip i Sara Freixedas i 
Bergés. En conseqüència, són també cessats el president, el vice-president i el secretari 
del Consell, senyors Joan Pareta i Papiol, Ramon N. Xena i Pareta  i Francesc Giralt i 
Fernàndez respectivament. 
 
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 
2n. Fixar en nou el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici 
del que estableix l'article 9, apartat b), dels estatuts, sobre cessament del consell quan 
finalitzarà el mandat de la corporació municipal: 
 
- Joan Pareta i Papiol,  amb el D.N.I. num. 77.081.233-E. 
- Francisco Álvarez i Vázquez,  amb el D.N.I. núm. 77.289.119-B. 
- Ernest Giralt i Via,  amb el D.N.I. núm. 46.554.035  
- Ramon N. Xena i Pareta, amb el D.N.I. núm. 77.274.970-F. 
- José Mª Arroyo Romero del Hombrebueno, amb el D.N.I. núm. 70.568.761. 
- Jordi Asensi i Gabriel, amb el D.N.I. núm. 46.567.363. 
- Raimon Gil i Prades, amb el D.N.I. núm. 77.081.167. 
- Jordi José i Colomer, amb el D.N.I. núm. 77106226-Z. 
- Marta Torrents i Masqué , amb el D.N.I. núm. 77.314.421. 
    
3r. Constatar que tots els consellers nomenats tenen legalment la nacionalitat espanyola i 
el seu domicili a l'estat espanyol, designant tots ells a aquests efectes com a domicili el 
corresponent al domicili social (plaça de Jaume I núm. 8 de Vilafranca del Penedès). 
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Igualment es constata que les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no 
incorren en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació 
vigent, i especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del 
Govern i alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i, en la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Nomenar president del consell d'administració de la societat el senyor Joan Pareta i 
Papiol, i nomenar un únic vicepresident del consell que serà el senyor Ramon N. Xena i 
Pareta , les circumstàncies personals dels quals han estat ja reflectides anteriorment i 
que, trobant-se presents, accepten els càrrecs. Es nomena també secretari del Consell, 
sense ser-ne membre i per tant amb veu però sense vot, el senyor Francesc Giralt i 
Fernàndez, amb D.N.I. núm. 77.098.644-E, que accepta igualment el càrrec. 
 
5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, 
Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacons necessàries en 
ordre a la plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els 
acords en escriptura pública , inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les 
dades personals dels consellers (especialment data de naixement i estat civil). 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. 
 
VII. JUNTA DE SOCIS DE LA SOCIETAT DE L’HABITATGE  
 
Es proposa al ple, constituït en junta de socis de la Societat Municipal d’Habitatge de 
Vilafranca del Penedès, S.L. que adopti l’acord següent: 
 
Atès que la Comissió de Govern de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 27 de 
novembre de 2000, i actuant per delegació expressa del ple municipal, va fixar en sis el 
nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció dels seus 
membres i va nomenar el president, el vice-president i el secretari del Consell.  
 
Atès que tant l'esmentat acord municipal de 27 de novembre de 2000, com els articles 13 i 
14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé 
en dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el 
moment en què finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de 
continuar en funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou 
nomenament que correspongui. 
 
Atès que, havent-se constituït el dia 14-6-03 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25-5-03, és procedent disposar 
el cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell 
d'administració de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un 
nombre comprès entre tres i dotze. 
  
En la seva virtut, s'ACORDA: 
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1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, senyors Jordi Cuyàs i Soler, Josep Soler i Barceló, 
Celina Guijo i Lobato, Gabriel Albertí i Rovira, Pere Joan Ollé i Fernández i Salvador 
Oliver i Juvé. En conseqüència, són també cessats el president, el vice-president i el 
secretari del Consell, senyors Jordi Cuyàs i Soler, Josep Soler i Barceló i Francesc Giralt 
i Fernàndez respectivament. 
 
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 
2n. Fixar en set  el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici 
del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el 
mandat de la corporació municipal: 
 
- Josep Colomé i Ferrer, amb el D.N.I. num. 77106702-F. 
- Josep Soler i Barceló, amb el D.N.I. núm. 77082998-Q. 
- Andreu Retamal i Ojeda,  amb el D.N.I. núm. 76.172.369. 
- Joan Miró i Miret, amb el D.N.I. núm. 77.109.158. 
- Jordi Catasús i Corbalán,  amb el D.N.I. núm. 77.316.312. 
- José Mª Arroyo Romero del Hombrebueno, amb el D.N.I. núm. 70.568.761. 
- Robert Ferrando i Cusiné, amb el D.N.I. núm. 77.314.863. 
 
3r. Constatar que tots els consellers nomenats tenen legalment la nacionalitat espanyola i 
el seu domicili a l'estat espanyol, designant tots ells a aquests efectes com a domicili el 
corresponent al domicili social (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès). 
Igualment es constata que les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no 
incorren en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació 
vigent, i especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del 
Govern i alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i, en la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Nomenar president i vicepresident únic del consell d’administració als senyors Josep 
Colomé i Ferrer i Josep Soler i Barceló respectivament, les circumstàncies personals dels 
quals ja han estat reflectides i que, trobant-se presents, accepten els càrrecs. Es nomena 
també secretari del consell, sense ser-ne membre i per tant amb veu però sense vot, al 
senyor Francesc Giralt i Fernàndez, amb el D.N.I. 77.098.644-E, que accepta igualment 
el càrrec. 
 
5è. Ratificar el nomenament com a gerenta de la societat de la senyora Rosa Maria 
Colomé Borrós , amb el D.N.I. núm. 77.288.450-D, veïna del Pla del Penedès i amb 
domicili al carrer Sant Isidre núm. 10. Les seves facultats poden ser acordades pel 
consell, mantenint-se mentretant les que ja li van ser atribuïdes. 
 
6è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, 
Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacons necessàries en ordre 
a la plena efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en 
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escriptura pública, inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals 
dels consellers (especialment data de naixement i estat civil). 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
VIII. JUNTA DE SOCIS SOVIPAR, S.L.  
 
Es proposa al ple, constituït en junta de socis de SOVIPAR, S.L., que prengui aquest 
acord: 
 
Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 21 de setembre de 1999, va 
fixar en sis el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer 
l'elecció dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari del 
Consell.  
 
Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 21 de setembre de 1999, com els articles 13 i 
14 dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé 
en dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el 
moment en què finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de 
continuar en funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou 
nomenament que correspongui. 
 
Atès que, havent-se constituït el dia 14-6-03 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25-5-03, és procedent disposar 
el cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell 
d'administració de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un 
nombre comprès entre tres i dotze. 
 
Atès que malgrat que per acord de la junta de socis de 28 de maig de 2002 el conseller 
Josep Anton Martín i Ramírez va ser substituït per Jordi José Colomer, aquesta 
substitució no va tenir accés al Registre Mercantil, per la qual cosa s’ha d’acordar 
formalment en aquest acte el cessament del Sr. Martín i Ramírez.  
 
En la seva virtut, s'ACORDA: 
 
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, senyors Jordi Cuyàs i Soler, Joan Pareta i Papiol, 
Jaume Torres i Valls, Josep Anton Martín i Ramírez, Jaume Ràfols i Martí i Adoración 
Navarro Puertas. En conseqüència, són també cessats el president, el vicepresident i el 
secretari del Consell, senyors Jordi Cuyàs i Soler, Joan Pareta i Papiol i Jaume Torres i 
Valls respectivament. 
 
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 
2n. Fixar en set el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici 
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del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el 
mandat de la corporació municipal: 
 
- Joan Pareta i Papiol, amb el D.N.I. num. 77.081.233. 
- Anna Girona i Alaiza, amb el D.N.I. núm. 36959080-N. 
- Jaume Torres i Valls, amb el D.N.I. núm. 77.299.923. 
- Eladio Manuel García Lodeiro, amb el D.N.I. núm. 34.420.207. 
- Otger Amatller i Gutiérrez, amb el D.N.I. núm. 77.312.489.  
- Josep Badia i Rovira, amb el D.N.I. núm.  
- Francisco de la Fuente (o Fuente) Pérez, amb el D.N.I. núm. 77.082.910. 
    
3r. Constatar que tots els consellers nomenats tenen legalment la nacionalitat espanyola i 
el seu domicili a l'estat espanyol, designant tots ells a aquests efectes com a domicili el 
corresponent al domicili social (carrer de la Cort núm. 14 de Vilafranca del Penedès). 
Igualment es constata que les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no 
incorren en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació 
vigent, i especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del 
Govern i alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i, en la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Nomenar president, vicepresident únic i secretari del consell d'administració de la 
societat a Joan Pareta i Papiol, Anna Girona i Alaiza i Jaume Torres i Valls 
respectivament, les circumstàncies personals dels quals han estat ja reflectides 
anteriorment i que, trobant-se presents, accepten els càrrecs.  
 
5è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Jaume 
Torres i Valls, per tal que porti a terme les operacons necessàries en ordre a la plena 
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura 
pública, inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels 
consellers (especialment data de naixement i estat civil). 
 
L’anterior acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
IX. JUNTA DE SOCIS SERCOM,S.L. 
 
Es proposa al ple, constituït en junta de socis de la societat municipal SERCOM, S.L. que 
adopti l’acord següent: 
 
Atès que la Junta general de socis, en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 1999, va fixar 
en nou el nombre de membres del consell d'administració de la societat , va fer l'elecció 
dels seus membres i va nomenar el president, el vicepresident i el secretari del Consell. 
Aquest acord va ser ratificat per la junta de socis el 19 d’octubre de 1999, la qual va 
ratificar endemés el nomenament del gerent o director general de la societat i, 
posteriorment, per acord de la junta de 18 de desembre de 2001, es van aprovar 
alteracions en la composició del consell. 
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Atès que tant l'esmentat acord de la Junta de 27 de juliol de 1999, com els articles 13 i 14 
dels estatuts socials, preveuen que el mandat dels consellers durarà quatre anys, si bé en 
dependre la societat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès el consell cessarà en el 
moment en què finalitzi el mandat de la corporació que el va elegir, sens perjudici de 
continuar en funcions per a l'administració ordinària fins que es procedeixi al nou 
nomenament que correspongui. 
 
Atès que, havent-se constituït el dia 14-6-03 la nova corporació municipal com a 
conseqüència de les eleccions municipals celebrades el dia 25-5-03, és procedent disposar 
el cessament, per expiració del seu mandat, de la totalitat dels membres del consell 
d'administració de la societat, i alhora procedir a l'elecció dels nous consellers, en un 
nombre comprès entre tres i dotze. 
  
En la seva virtut, s'ACORDA: 
 
1r. Disposar el cessament, per finalització del seu mandat, de la totalitat dels membres del 
consell d'administració de la societat, senyors Mercel Esteve i Robert, Raimon Gusi i 
Amigó, Joan Josep Ríos i Rallé, Eladio Manuel García Lodeiro, Josep Gumà i Rubió, 
Lluís Laguna i Cano, Miquel Cartró i Boada, Josep Mestres i Mercadé i David Jiménez 
Carrasco. En conseqüència, són també cessats el president, el vice-president i el secretari 
del Consell, senyors Marcel Esteve i Robert, Raimon Gusi i Amigó i Joan Josep Ríos i 
Rallé  respectivament. 
 
Tots els cessaments acordats seran notificats al secretari del Consell d'Administració i a 
les persones que han cessat en el seu càrrec. 
 
2n. Fixar en onze el nombre de membres del consell d'administració de la societat, 
nomenant-se consellers les persones següents pel termini de quatre anys, sens perjudici 
del que estableix l'article 14 dels estatuts, sobre cessament del consell quan finalitzarà el 
mandat de la corporació municipal: 
 
- Lourdes Sánchez i López,  amb el D.N.I. num. 46.630.298-Y. 
- Lluís Laguna i Cano, amb el D.N.I. núm. 77.082.948. 
- Aureli Ruiz i Milà, amb el D.N.I. núm. 46633327-E. 
- Joan Ríos i Rallé, amb el D.N.I. núm. 77109239-Z. 
- Antoni Alsina i Felip, amb el D.N.I. núm. 37.618.827. 
- Jordi Salvia i Cuadras, amb el D.N.I. núm. 77.320.191-X. 
- Josep Mestres i Mercadé, amb el D.N.I. núm. 77.080.867. 
- Josep Abad i López,  amb el D.N.I. núm. 38.061.656. 
- Josep Gumà i Rubió, amb el D.N.I. núm. 77.089.809. 
- Adrià Cámara i Becerro,  amb el D.N.I. núm. 46.706.679. 
- Miquel Cartró i Boada, amb el D.N.I. núm. 77.287.399. 
     
3r. Constatar que tots els consellers nomenats tenen legalment la nacionalitat espanyola i 
el seu domicili a l'estat espanyol, designant tots ells a aquests efectes com a domicili el 
corresponent al domicili social (plaça del Penedès núm. 4, 4t. de Vilafranca del Penedès). 
Igualment es constata que les persones designades accepten el càrrec i manifesten que no 
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incorren en cap de les causes d'incapacitat o incompatibilitat establertes en la legislació 
vigent, i especialment en la llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats de membres del 
Govern i alts càrrecs, en el text refós de la Llei de contractes de les Administracions 
Públiques i, en la mesura que fos aplicable, en la Llei 9/1991. 
 
4t. Nomenar presidenta, vicepresident únic i secretari del consell d'administració de la 
societat a Lourdes Sánchez i López, Joan Ríos i Rallé i Aureli Ruiz i Milà  respectivament, 
les circumstàncies personals dels quals han estat ja reflectides anteriorment i que, 
trobant-se presents, accepten els càrrecs.  
 
5è. Disposar el cessament, com a gerent o director general de la societat, del senyor 
Jaume Rius i Pascual, amb el D.N.I. núm. 46.111.970, amb revocació dels poders que li 
van ser atribuïts i agraint-li els serveis prestats. S’abonaran al senyor Rius les 
indemnitzacions previstes en la llei i en el seu contracte de treball de personal d’alta 
direcció, i es faculta expressament la presidenta del consell Lourdes Sánchez López per 
tal de signar els documents necessaris pel que fa a l’extinció de la relació laboral de 
Jaume Rius i Pascual. 
 
 És nomenat en aquest acte nou gerent o director general de la societat, per temps 
indefinit, del senyor Josep Alsina i Rosell, amb el D.N.I. núm. 77080969-B, veí de 
Vilafranca i domiciliat a la plaça de Sant Joan núm. 2, 2n 1ª, i es disposa que correspon 
al consell fixar les atribucions que ha de tenir i el règim de les seves retribucions. 
 
6è. Facultar sense cap mena de limitació el secretari del consell d’administració, Aureli 
Ruiz i Milà, per tal que porti a terme les operacons necessàries en ordre a la plena 
efectivitat d'allò que s'ha acordat, i en particular per formalitzar els acords en escriptura 
pública, inscriure'ls en el Registre Mercantil i completar les dades personals dels 
consellers (especialment data de naixement i estat civil). 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
X. SOL·LICITUD DE CESSIÓ DE VIAL  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
 
Atès que el Ministerio de Fomento va construir un ramal d’accés a Moja, que uneix la 
rotonda d’accés a la variant de la carretera N-340 amb la carretera C-15, fins la 
carretera BV-2119 de Moja, el qual vial discorre paral·lelament a la citada variant i la 
seva construcció va tenir lloc de forma conjunta amb la pròpia variant. 
 
Atenent que aquest vial es troba inclòs en el sistema viari, com a element viari 
fonamental, en el Pla Parcial per al desenvolupament del sector d’urbanització 
prioritària La Girada 2, del qual properament s’iniciarà la urbanització total, amb la 
necessària disposició i adequació del vial esmentat a la seva amplària prevista de 27,50 
m, aproximadament. 
 
Per tant, s’ACORDA: 
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Sol·licitar del Ministerio de Fomento la cessió a favor d’aquest municipi de la 
titularitat del vial d’unió de la carretera de Vilanova i la Geltrú amb la carretera de 
Moja, construït pel Ministerio de Fomento conjuntament amb la variant de la carretera 
N-340. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que el vial passarà a ser urbà, i dibuixarà 
una de les façanes importants de la vila després de la urbanització de la Girada II, per la 
qual cosa se’n sol·licita la transferència a l’Ajuntament. 
 
XI. INFORME PROJECTE TRANSFERÈNCIA DE L’EBRE (PLA 
HIDROLÒGIC)  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Atès que l’Administració de l’Estat, mitjançant una resolució de 30 de maig de 2003, ha 
aprovat la incoació de l’expedient d’informació pública del projecte de transferències 
autoritzades per la Llei del Plan Hidrológico Nacional, i l’estudi d’impacte ambiental 
elaborat. 
 
Atès que una de les transferències previstes és la que té origen en el Baix Ebre i 
destinació a les conques internes de Catalunya, les canalitzacions de la qual travessen 
Vilafranca i la comarca de l’Alt Penedès. 
 
Atès que l’Ajuntament de Vilafranca es troba en desacord amb el projecte i amb l’estudi 
d’impacte ambiental, i considera que les transferències de l’Ebre són insostenibles des 
dels punts de vista social, ecològic i econòmic. D’altra banda, el projecte planteja certs 
interrogants pel que fa al municipi concret de Vilafranca, els quals s’hauran de 
resoldre principalment en el projecte constructiu, en el cas no desitjat que l’esmentat 
projecte prosperi. 
 
Per això, i d’acord amb l’article 127.2 del text refós de la Llei d’aigües, s’ 
 
ACORDA: 
 
1r. Rebutjar aquest Ajuntament el projecte de transferències del riu Ebre, i l’estudi 
d’impacte ambiental, aprovats per resolució de la Secretaría de Estado de Aguas y 
Costas de 30 de maig de 2003. 
 
2on. Aprovar l’informe-al·legació que contra l’esmentat projecte consta incorporat a 
l’expedient, i facultar expressament l’alcalde per a presentar-lo en nom de 
l’Ajuntament al Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups Socialista, de CiU, d’ERC i de la 
CUP), 1 en contra (grup del PP) i 1 abstenció (del regidor Francisco Alvarez, pel fet 
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d’haver-se hagut d’absentar momentàniament del saló de sessions una vegada iniciada la 
deliberació d’aquest assumpte). 
 
El regidor de Medi Ambient Patro Recober manifesta que es fan al·legacions per tal que 
dos tubs no passin pel Penedès per transferir aigua de l’Ebre a l’Àrea Metroplitana de 
Barcelona. Cal pensar més enllà de Vilafranca, i prendre postura en contra del Plan 
Hidrológico i del transvassament de l’Ebre. És un projecte faraònic amb un cost 
desmesurat, respecte del qual la comunitat ecològica i els científics han fet palès el seu 
desacord. No s’han estudiat totes les alternatives possibles ni es garanteix que les aigües 
de les diferents conques no es barregin. 
 
Complementant l’exposició de l’equip de govern, Joan Pareta esmenta que aquesta obra 
afecta el Penedès, el qual es pot veure també influït pel projecte de la Generalitat de 
portada a l'Àrea Metroplitana dels excedents del minitransvassament de l’Ebre. La nova 
infraestructura creua la xarxa viària, pot afectar sòls urbanitzables i, a més, no es preveu 
que Vilafranca i la comarca puguin fer ús de l’aigua que es transportarà pels nous tubs. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que al marge de que es pugui gaudir d’aigua o no a la 
comarca, la CUP està en contra del Plan Hidrológico i a favor de l’al·legació. Tot i així, 
adverteix que l’Empresa Municipal d’Aigües en alguna ocasió ha fet desaparèixer en 
algun punt indegudament el cabal del riu Foix. 
 
Jossep Ramon (PP) es mostra a favor del Plan Hidrológico, i recorda que l’Àrea 
Metropolitana necessita aigua. Malgrat tot, està a favor del fet que el Penedès pugui tenir 
accés a l’aigua i de que l’impacte ambiental sigui el mínim possible. 
 
Ramon Xena (ERC) dóna suport al dictamen i es mostra en contra del Plan Hidrológico, 
perquè cal vetllar pel medi ambient i la sostenibilitat. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que està a favor de l’al·legació. El Plan Hidrológico segons 
com s’apliqui pot perjudicar les terres de l’Ebre i causar un negatiu impacte ambiental. 
També és lògic que si la infraestructura finalment passa pel Penedès la comarca pugui 
tenir accés a l’aigua. 
 
Joan Pareta, en relació amb la intervenció d’Otger Amatller, afirma que des de 1998 
l’Empresa d’Aigües està connectada al sistema d’aigües procedents del Ter-Llobregat. 
Només el 20 % de l’aigua (amb tendència a la baixa) prové dels propis pous, i nega que 
l’empresa malmeti el territori. 
 
XII. CONVENI COL·LECTIU I ACORD DE CONDICIONS PERSO NAL  
 
Es proposa l’aprovació del dictamen següent: 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2002, va 
donar conformitat a les propostes de conveni col·lectiu i d’acord de condicions, 
reguladores de les condicions de treball del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, respectivament, durant els anys 2000 al 2003. 
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Atès que la Delegació del Govern a Catalunya va impugnar, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’esmentat 
acord. I més concretament, l’article 16 de l’acord de condicions i l’article 17 del 
conveni col·lectiu, corresponents a la retribució mínima aplicable al personal de 
l’ajuntament. 
 
Atès que aquests articles no han estat d’aplicació a cap persona que treballi a 
l’ajuntament, en tant que la retribució de tot el personal es situa per sobre de les 
quantitats a que fan referència. 
 
Atès que la comissió negociadora del conveni col·lectiu del personal laboral i de 
l’acord de condicions del personal funcionari de data 25 de juny de 2003, composada 
per representants de la corporació i del comitè d’empresa i de la junta de personal, ha 
arribat a un acord consistent en deixar sense efectes els articles abans esmentats, tot 
considerant que els seus efectes són inexistents per no haver-se aplicat a ningú. 
 
Atès que s’ha considerat poc raonable mantenir una controvèrsia en l’àmbit judicial 
quan, precisament, no afecta a ningú. 
 
Atès allò que estableix el títol III del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 35 i 
següents de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de 
les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions 
públiques. 
 
Atès l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, s’ 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Anul·lar i deixar sense efectes l’article 16 del vigent acord de condicions de 
treball del personal funcionari i l’article 17 del, així mateix, vigent conveni col·lectiu 
del personal laboral de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, tot considerant que els 
seus efectes són inexistents per no haver-se aplicat a ningú. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Delegació del Govern a Catalunya, a 
la Junta de Personal, al Comitè d’Empresa i al Servei de Recursos Humans. 
 
El present dictamen s’ha aprovat amb 17 vots a favor (grups Socialista, de CiU, del PP i 
de la CUP) i 3 abstencions (grup d’ERC). 
 
La regidora de Recursos Humans Anna Girona afirma que el conveni i l’acord preveien un 
salari mínim garantit per a tot el personal, però que no s’ha hagut d’aplicar perquè tot el 
personal té retribucions superiors. Per evitar el conflicte legal sorgit, i amb l’acord de la 
representació del personal, s’opta per anul·lar els preceptes afectats i que han estat 
impugnats pel govern de l’Estat. 



 24 

 
Ramon Xena (ERC) anuncia l’abstenció del seu grup, perquè el problema arrenca d’una 
valoració de llocs de treball i d’unes determinacions retributives que en el seu moment no 
van merèixer la conformitat d’ERC. 
 
XIII. POBLES I CIUTATS PELS DRETS HUMANS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
El passat 27 de març de 2003 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la creació 
de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. 
 
Considerant: 
 
- Que la Xarxa és un instrument de revitalització i profundització de la democràcia 
local, mitjançant l’assumpció dels principis i drets establerts en la Carta Europea de 
Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
- Que els principals objectius de la Xarxa són: 
 
• Ampliar la cultura dels drets humans com a forma de convivència i organització 

política en el marc dels pobles i les ciutats. 
• Incorporar el discurs i la lògica dels drets humans en els programes d’actuació 

municipal. 
• Prestar assessorament als municipis per a l’adaptació dels seus reglaments als 

contiguts de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, així 
com formació per a càrrecs electes i tècnics municipals pel desenvolupament 
d’aquesta. 

••  Ser un marc de debat i d’intercanvi d’experiències per sumar esforços i 
rendabilitzar recursos.  

 
- Que els municipis són el marc idoni per fer realitat els compromisos de la Carta 
Europea i per això l’adhesió a la Xarxa i a la Carta no pot quedar-se amb una 
declaració d’intencions. Els pobles i les ciutats, com a escenari més pròxim a les 
persones esdevé l’espai de reflexió  en l’aprofundiment de la democràcia i la 
participació ciutadana i per això, i com diu la mateixa introducció de la Carta, cal: 
 
Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l’espai públic. 
Un principi: la igualtat. 
Un objectiu: l’augment de la consciència política de tots els seus habitants. 
 
- Que la salvaguarda dels drets humans ha d’esdevindre una prioritat pels governs 
locals i un reclam de la ciutadania. 
 
Per tot això, el ple municipal ACORDA: 
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PRIMER.- 
Aprovar l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la Diputació 
de Barcelona. 
 
SEGON.-  
Aprovar l’adhesió a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 
 
TERCER.- 
Difondre l’esperit de la Carta mitjançant un debat permanent a la ciutat. 
 
QUART.- 
Incorporar dins l’ordenament local els principis i les normes establerts en la Carta 
Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i entendre la Carta com a 
primera regla jurídica vinculant a la ciutat. 
 
CINQUÈ.- 
Endegar els mecanismes de garantia establerts en la Carta així com les actuacions 
necessàries per tal d’implementar indicadors de seguiment adients per tal de verificar 
l’acompliment d’aquesta. 
 
SISÈ.- 
Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona pel seu coneixement i 
efectes. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora Àngels Agramunt defensa la importància d’adherir-se a aquesta Xarxa 
impulsada per la Diputació, i la necessitat de defensar els drets humans des de la 
perspectiva de les ciutats i els pobles. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable al dictamen. Tanmateix, no és suficient 
l’adhesió, sinó que caldria constituir una comisisó de seguiment per tal d’avaluar que es 
compleixen els documents refrendats, o si més no que passat un temps es faci una 
avaluació del procés d’implementació. 
 
Respon Àngels Agramunt que s’estudiarà la proposta d’Otger Amatller, si bé recorda 
que Vilafranca compleix amb els criteris aprovats, i que la Diputació farà auditories per 
valorar el grau de compliment. 
 
XIV. SITUACIÓ DE L’ENSENYAMENT A LA VILA  
 
Es proposa al ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Atès que en la sessió plenaria del 12 de juny del Consell Escolar Municipal (CEM) es 
va concloure que les previsions d’escolarització dels centres d’ensenyament 
vilafranquins de cara al curs que s’iniciarà el proper mes de setembre, no semblen les 
adequades per a poder oferir un ensenyament de qualitat. 
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Atès que els centres escolars públics i concertats en els que es cursen els ensenyaments 
obligatoris tenen, ja abans de començar el proper curs, aproximadament un 30 % de les 
seves aules amb una ratio superior a la correcta. 
 
Atès que a la segona etapa de l’educació infantil i a la primària hi hauria d’haver un 
màxim de 25 alumnes per classe per tal de treballar adequadament, mentre que 
actualment algunes aules ja tenen matriculats 26 o 27 alumnes. 
 
Atès que en l’educació secundària, la xifra màxima hauria de ser de 30 alumnes per 
aula i alguns grups ja estan previstos amb 31, 32 o, fins i tot amb 33 alumnes 
 
Atès que al llarg del curs docent es produeix el fenomen que en el món educatiu es 
coneix com a “matrícula viva” i que a Vilafranca del Penedès ha representat la 
incorporació als centres docents de 150 nens i nenes o nois i noies al llarg del curs 
2002-2003. 
 
Atès que les xifres referents a la relació nombre d’alumnes per docent que està fent 
servir el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sembla que, entre 
d’altres qüestions, no té en compte la “matrícula viva”. 
 
Atès que en el cas concret del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Mas i Perera al 
maig-juny del 2002 la inspectora Sra. Cati Cuerda va sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament un increment de la plantilla docent a causa de l’augment de matrícula 
que aquest centre va patir en el curs següent. 
 
Atès que malgrat les entrevistes realitzades per l’equip directiu amb la  Sra. Montse 
Gurí (delegada adjunta de la Delegació Territorial Barcelona Comarques II) i el Sr. 
Joan Martí (secretari de la mateixa Delegació Territorial) per tal de resoldre el 
problema que suposa el constant increment de matrícula que aquest centre ha 
experimentat, el problema no s’ha resolt.  
 
Atès que aquest Centre no disposa dels recursos necessaris per atendre les 
incorporacions dels nous alumnes que s’incorporen de forma continuada al llarg del 
curs. 
 
Atès que amb data de 14 de juliol de 2003 es va comunicar al centre la resolució de no 
augmentar la plantilla. 
 
Atès, per altra banda, que les obres que en aquests moments s’estan realitzant a l’IES 
Eugeni d’Ors presenten greus problemes en la qualitat de la ventilació del magatzem, 
en el grup electrògen, en la qualitat de les portes d’alumini i de les finestres, entre 
d’altres elements. 
 
El Ple acorda: 
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1. Exigir a la Generalitat de Catalunya una major dotació de recursos, econòmics i 
humans, perquè a Vilafranca es pugui oferir un ensenyament digne, sense saturació de 
les aules i que, per una altra banda, es pugui acollir correctament i amb els mitjans 
necessaris tots els alumnes d’incorporació tardana. 
 
2. Afegint-se a l’acord pres en el CEM, demana que, tenint en compte les dificultats 
específiques que comporta la incorporació d’alumnes nouvinguts, es distribueixin 
aquests nois i noies a tots els centres escolars, públics i concertats, de Vilafranca. 
 
3. Que les plantilles dels centres escolars s’adaptin a les noves matriculacions que es 
donen al llarg del curs. 
 
4. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que reconsideri la seva negativa respecte a 
l’ampliació de plantilla del CEIP Mas i Perera de 24 a 26 docents, plantilla que li 
correspon pel nombre d’alumnes que acull aquesta escola. 
 
5. Sol·licitar que es prenguin les mesures necessàries perquè l’IES Eugeni d’Ors pugui 
iniciar el curs amb l’adequació correcta de totes les infraestructures necessàries. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Educació Josep Colomé comenta que la proposta va sorgir de la Comissió 
Informativa de Benestar Social, que cal millorar l’educació i que l’ensenyament a la vila 
es troba degradat  des del punt de vista de la ratio entre alumnes i personal docent. 
Empitjora la ratio la matrícula viva (inscripcions durant el curs). El problema més greu 
es dóna a l’escola Mas i Parera, on s’ha denegat una proposta expressa d’ampliació del 
professorat. A més, cal que les obres a l’IES Eugeni d’Ors s’acabin amb criteris de 
correcta qualitat. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra d’acord amb la moció. Si la Generalitat no reconsidera 
la seva postura quant al CEIP Mas i Parera caldria obrir les vies legals adients, i si cal 
l’Ajuntament ha de poder solucionar el problema. 
 
Mònica Gispert (ERC) destaca que el problema no afecta només l’escola Mas i Parera, 
sinó també altres centres, i l’Ajuntament ha de fer alguna actuació al respecte. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció, i afirma que la postura municipal potser 
s’havia d’haver plantejat abans. La matrícula viva genera veritables problemes, i 
l’assumpte s’ha de solucionar entre tots, sense instrumentalitzar-lo políticament. 
 
Josep Ramon (PP) destaca que la proposta de la Comissió Informativa va sorgir a 
instàncies del PP. 
 
Josep Colomé (PSC) assenyala que seria fantàstic que l’Ajuntament pogués fer-se càrrec 
de les deficiències, però aquetes afecten a tots els centres (públics i concertats) i l’entitat 
local no té per ara competències al respecte. 
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L’alcalde Joan Aguado afegeix que l’Ajuntament ja va demanar fa anys la construcció 
d’un nou centre de secundària (va posar a disposició de la Generalitat els terrenys), i que 
s’ha de plantejar a mitjà termini la posta en marxa d’un nou centre de primària. Cal 
insistir a parer seu en aquestes reivindicacions. 
 
XV. MOCIÓ ALCALDIA SOBRE EQUIP PADES  
 
L’alcaldia sotmet al ple la moció següent: 
 
Atesa la tasca positiva que està portant a terme, des de fa molts anys, l’equip de 
professionals PADES, de suport i atenció a malalts crònics i terminals de l’Alt Penedès. 
 
Atès que arran d’un procés selectiu que té previst endagar la Generalitat de Catalunya 
és possible que l’equip actual desaparegui o quedi notablement modificat, la qual cosa 
pot tenir conseqüències negatives per al servei, s’ 
 
ACORDA: 
 
1. Donar suport aquest Ajuntament a la campanya de recollida de signatures que s’ha 
organitzat per agrair la tasca dels professionals del PADES i per a demanar la seva 
continuïtat. 
 
2. Demanar a les autoritats competents que, en la mesura del possible i dins de la 
legalitat vigent, prengui les mesures adients que facilitin la continuïtat de l’equip 
PADES actual a la comarca de l’Alt Penedès. 
 
Aquesta moció de l’alcaldia s’ha aprovat per unanimitat. 
 
L’alcalde Joan Aguado afirma que existeix una mobilització amb recollida de 
signatures, i que cal donar-hi suport. Malgrat que s’ha de complir llei, seria positiu 
mantenir l’equip actual que ve treballant molt bé des de fa anys, i sobretot cal assegurar 
que el nombre de membres del PADES no es disminueixi. 
 
XVI. MOCIÓ PP POLICIA DE PROXIMITAT  
 
Se sotmet al ple la moció següent presentada pel grup municipal del PP: 
 
ATÈS que per evitar  actes de vandalisme , conductes contràries al civisme, i per 
aconseguir que es compleixin les ordenances, un millor control dels serveis municipals 
en la via pública ( els concessionaris de neteja de carrers i de parcs i jardins, estat de 
senyals de trànsit, semàfors, senyalització , etc.) i s’incrementi la seguretat ciutadana és 
necessari el desplegament de la policia de proximitat. 
 
ATÈS que en les últimes eleccions municipals celebrades el passat  dia 25 de maig del 
2.003 , en els programes de la majoria de les candidatures  que es van presentar  a les 
mateixes es proposava disposar del guardià de barri o caporal de barri, recollint el 
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sentiment de la gran majoria de ciutadans de Vilafranca   expressada en Associacions 
de Veïns i de Comerciants. 
 
ATÈS que per aconseguir que el desplegament de la Policia de proximitat  sigui 
l’adequat  a les necessitats de la Vila, és necessari la constitució d’una Comissió  en 
què  estinguin representats  no solament els grups municipals sinó  també les 
Associacions de Veïns i de Comerciants. 
 
ATÈS que des de l’ Ajuntament s’ha propiciat la intervenció de persones  que no són 
regidores  en comissions per incrementar  la participació  ciutadana,  
 
Sol.licito al Ple  que adopti el següent acord: 
 
1) Que la Policia Local es desplegui  de forma que pugui prestar  el  servei de policia 
de proximitat. 
 
2) Instar al Govern Municipal que proposi en un proper Ple la constitució del Consell 
de Participació Ciutadana sobre Policia de Proximitat que estarà presidit per l’Alcalde 
o Regidor/a  a qui delegui i format  per un representant de cada grup municipal, sense 
que hagi de ser  regidor, un representant de cada una de les Associacions de Veïns i de 
Comerciants  de la Vila. Els  representants seran proposats pels grups municipals i de 
les associacions , i nomenats per Decret de l’ Alcaldia. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
Defensa la moció el portaveu del PP Josep Ramon i Sogas. Afirma que en la major part 
de programes electorals de les darreres eleccions es parlava de la policia de proximitat o 
de barri, com instrument per fer complir les ordenances i garantir la seguretat. Cal crear 
també un consell de participació sobre aquesta matèria, i estudiar seriosament si és 
necessari incrementar el nombre de policies locals. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que ERC demana des de 1987 el guàrdia de barri, demanda 
que no ha reeixit malgrat algun experiment que s’ha fet i que ha durat només mesos. És 
cert que les ordenances s’han de complir i fer complir. ERC va demanar recentment la 
creació de deu noves places de policia (petició que va ser rebutjada) i vol saber si les 
places de la plantilla es troben actualment cobertes i si es pot tirar endavant la policia de 
barri sense crear noves places. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra bàsicament d’acord amb la moció, ja que la ciutadania està 
cansada del fet que no es faci res seriós per garantir la seguretat i el compliment de les 
ordenances. Es planteja la creació d’un nou òrgan burocràtic i s’accepta, però el que 
calen són solucions. El veïnat se sent desprotegit (curses de motos, agressions al carrer, 
sorolls, etc.) i la realitat és que amb els policies que tenim no es poden emprendre totes 
les actuacions necessàries. 
 
Otger Amatller (CUP) considera positiu el guàrdia de barri, figura que és menys 
repressiva i respecte de la qual és estrany que hi faci èmfasi el PP. 
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Joan Pareta (PSC) afirma que el govern municipal prepara un pla de seguretat, i que és 
positiu disposar d’un organisme per reunir-se amb els diferents col·lectius. Es farà una 
proposta, i recorda que el programa electoral socialista proposa un pacte de seguretat. 
 
El ponent Josep Ramon (PP) agraeix el suport rebut per la moció, i afirma que el consell 
permetrà que la gent participi i que no hi ha motius per titllar-lo de burocràtic.  
 
XVII. MOCIÓ PP CONSELL DE CONVIVÈNCIA  
 
Se sotmet a la consideració del ple la moció següent del grup del PP: 
 
ATÈS que en els últims anys han arribat a Vilafranca del Penedès persones d'altres 
països, d'idiosincràsia i cultures diferents    que fa necessari  un esforç  per part de tots 
perquè es mantingui el nivell de convivència ciutadana que té actualment el nostre 
municipi. 
 
ATÈS que aquestes persones nouvingudes  tenen   uns drets (a l'habitatge, a l’educació, 
a la integració al mercat laboral) , així com unes obligacions, com és el respecte al 
nostre model  de societat democràtica, als  nostres costums i cultura. 
 
ATÈS que és necessari la constitució d'un Consell de Participació Ciutadana   en el que 
estiguin representats tots els grups municipals, les associacions de veïns i les que 
tinguin per objecte la integració dels nouvinguts, per salvaguardar en un futur  la 
convivència i evitar que  les diferencies culturals i d'idiosincràsia  l’afectin, i que es 
vetlli  per l'exercici dels drets dels immigrants, sense  que afecti els  del de la resta de 
ciutadans de Vilafranca del Penedès, encara que això suposi  un augment de la despesa 
municipal. 
 
ATÈS que excepte en les Comissions Informatives que tracten sobre els dictàmens que 
han de ser objecte de discussió i aprovació del Ple de l’Ajuntament no s’ha exigit que 
els representants dels grups municipals en les comissions i patronats municipals 
ostentin la condició de regidors, amb la finalitat d’ ampliar la participació ciutadana 
en els assumptes municipals. 
 
El Grup Municipal del Partit Popular sol.licita que pel Ple l’ Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, S’ACORDI : 
 
1.-  Instar al Govern  municipal que proposi en un proper Ple la constitució d’un 
Consell de Participació Ciutadana sobre la CONVIVENCIA , per salvaguardar en un 
futur la convivència i evitar  que  les diferencies culturals i d'idiosincràsia  l’afectin, i 
que es vetlli  per l'exercici dels drets dels immigrants, sense  que afecti els  del de la 
resta de ciutadans de Vilafranca del Penedès, encara que això suposi  un augment de la 
despesa municipal, així com el compliment de les seves obligacions. 
 
2.-  Que estarà presidit per l’Alcalde o Regidor/a  en qui delegui i formada per un 
representant de cada grup municipal, sense que hagi de ser regidor, un representant de 



 31 

cada una de les Associacions  de Veïns i de les Associacions que tinguin per objecte  la 
integració de persones nouvingudes. Els representants seran proposats pels grups 
municipals i de les associacions, i nomenats  per Decret de l’ Alcaldia. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. 
 
Josep Ramon (PP) comenta que en els darrers anys ha arribat gent de cultura diferent a 
la nostra. Cal evitar possibles problemes, i per això es proposa crear un consell com a 
òrgan participatiu de trobada que pugui tractar la qüestió. Cal tenir present que els 
immigrants han de ser titulars de drets, però que també tenen obligacions. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra sorprès per la postura del PP, especialment tenint en 
compte el contingut restrictiu de drets de la llei d’estrangeria promoguda pel govern 
estatal del PP. Es pregunta com podran participar en el consell els immigrants mateixos. 
 
Ramon Xena (ERC) es proclama també perplex per la moció, ja que la llei d’estrangeria 
ja denota què pensa el PP sobre la integració de persones immigrants. Fa estrany que la 
moció no faci cap referència a quins són els drets dels immigrants. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta el seu acord amb la moció, si bé hi ha un cert escepticisme 
sobre la funcionalitat del consell que es proposa. La llei ha de tratar de veritat a tothom 
per igual amb la finalitat de garantir la pau social. S’observa que anem creant òrgans i és 
correcte, però sobretot el que cal és atacar a fons els diferents problemes. 
 
Marcel Esteve (PSC) es mostra favorable a la moció, i afirma que des de l’Ajuntament 
ja es treballa en aquestes matèries, com ho demostra el recentment posat en marxa Pla 
de convivència. Es pot crear el consell de participació, i  garantir els drets i el 
compliment dels deures (la ciutadania és única, i la diversitat cultural no genera 
problemes). L’Ajuntament ha d’impulsar iniciatives juntament amb la societat civil, i el 
consell de participació pot ser una eina vàlida que suposa continuar la tasca ja endagada. 
 
Finalment, se susciten dubtes sobre si podran formar part legalment del consell els 
estrangers, contestant el secretari que s’ha d’estudiar a fons la qüestió, si bé la 
participació de persones estrangeres, almenys amb la seva documentació d’estada 
regularitzada, no ha de comportar dificultats legals. 
 
XVIII. MOCIÓ PP SOBRE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ ESPECI AL  
 
Es dóna lectura a la moció següent presentada pel grup del PP: 
 
ATÈS, que en els Pressupostos per l'any  2.003 de l’ Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès les subvencions de programes europeus, de promoció econòmica i treball 
(Plans d’ Ocupació, Cursos de Formació Ocupacional, Plans de Treball PIRMI, 
Escoles Taller, Tallers de Treball, programes de nous filons d’ocupació, programes 
d’inserció, programa d’emigrants, centre Agora, CFO Francesc Layret ), pugen a més          
de 600.000  euros. 



 32 

 
ATÈS, que Vilafranca del Penedès forma part de diverses associacions europees, com  
la de les Ciutats del Vi,  que li permeten rebre subvencions de la Unió Europea.  
 
ATÈS,  que en el període 1999-2003 el Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès  
va acordar  designar un responsable dels programes europeus per la creixent 
importància dels mateixos. 
 
ATÈS, que en el període 1.995-1999 va haver-hi una Comissió   sobre les programes 
europeus, i de promoció econòmica   i foment que es reunia cada dos mesos. 
 
ATÈS que excepte  en les Comissions Informatives  que tracten sobre els dictàmens que 
han de ser objecte de discussió i aprovació  pel  Ple de la’ Ajuntament no s'ha exigit 
que els representants dels grups municipals en les comissions i patronats  municipals 
ostentin  la condició de regidors, amb la finalitat  d’ampliar la participació ciutadana 
en els assumptes municipals. 
 
El Grup Municipal  del Partit Popular sol.licita que pel Ple de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès,  S'ACORDI : 
 
1. Constituir una Comissió Interna Especial   que tingui  per objecte  els programes 
europeus, promoció econòmica, foment i treball de la’ Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès. 
 
2.  Que  aquesta comissió informativa estigui formada  pel regidor de Promoció  
Econòmica i Foment, tècnics de l'àrea i per representants de cada un dels grups 
municipals presents en el Ple de la’ Ajuntament de Vilafranca del Penedès, sense que 
sigui necessari que ostenti la condició  de regidor.    
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 12 vots a favor (grups del PP, Socialista i CUP) i 
8 abstencions (grups de CiU i d’ERC). 
 
Josep Ramon (PP) afirma que es tracta de recuperar una comissió ja existent en el 
passat, per tal d’informar sobre programes europeus, promoció econòmica i ocupació, ja 
que són d’assumptes que sovint no s’han de sotmetre al ple i que no són tractats 
habitualment en les comissions informatives. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que en el passat tractava aquests assumptes, durant una 
estona, la Comissió Informativa d’Hisenda, i que es podria fer això mateix sense 
necessitat de crear tantes comissions. 
 
Pere Regull (CiU) coincideix amb ERC en el fet que probablement no són necessàries 
tantes comissions, i que si l’equip de govern informa periòdicament ja és suficient. 
S’abstindrà repecte de la moció. 
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Marcel Esteve (grup Socialista) afirma que es podria donar informació sobre aquests 
assumptes en el si de les comissions informatives, si bé finalment opta per donar suport 
a la moció. 
 
XIX. MOCIÓ D’ERC SOBRE BIBLIOTECA TORRAS I BAGES  
 
Se sotmet al ple la moció següent del grup d’ERC: 
 
Tots els vilafranquins i  vilafranquines ens sentim orgullosos de la nostra biblioteca 
Torras i Bages. Té un molt bon fons; amb la seva ampliació i reordenació es fa molt 
més accessible la informació; es duen a terme activitats culturals amb molt bon criteri i 
per a públics diversos, etc.  
 
Per tal de millorar-la i adequar-la encara més a totes les demandes que puguin fer les 
persones de la Vila i de fora ,que sabem que venen, des d’Esquerra Republicana de 
Catalunya creiem que seria important dotar la biblioteca d’un fons per a ús de persones 
cegues o amb baixa visió, és a dir de textos en “Braille”, textos amb grafia gran i textos 
de lectura fàcil per a col·lectius específics. 
 
Comprenem que és una tasca difícil doncs hi ha poca oferta editorial en aquest sentit, 
però segur que hi ha entitats ,com ara l’ONCE, la Diputació de Barcelona i potser 
alguna editorial, que estarien molt ben disposades a oferir els seus serveis 
d’assessorament i proveiment. Si més no s’hauria de contactar amb d’altres 
biblioteques més grans per conèixer com treballen aquest tema. 
 
Així doncs el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya fem arribar la 
nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi: 
 
Que per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es facin els passos necessaris 
per tal d’ofertar la possibilitat d’ús d’un bé cultural tan important com és la biblioteca, 
al màxim d’usuaris possible 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Defensa la moció Mònica Gispert (ERC), recordant que enguany se celebra l’any de les 
persones discapacitades i que s’ha de millorar la biblioteca. Malgrat que hi ha a la 
biblioteca possibilitat de lectura per a persones amb dificultats mitjançant sistemes 
electrònics, seria bo també facilitar l’accés en forma de llibre (actualment limitat a 
literatura infantil). 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor de la moció, i demana que el pressupost de l’any 
vinent prevegi la dotació econòmica corresponent. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) destaca que actualment hi ha a la biblioteca un petit fons amb 
lletra gran, i algun sistema d’accés per a invidents. El problema és que l’oferta editorial 
és molt reduïda. S’està treballant en aquesta matèria amb la Diputació, i es desitja fer-ho 
també amb l’ONCE. 
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XX. MOCIÓ D’ERC SOBRE L’EDUCACIÓ  
 
El text de la moció presentada per ERC és el següent: 
 
La nova llei orgànica de qualitat de l’ensenyament està mostrant la seva cara més lletja 
i desesperançadora: cinc hores de castellà, per garantir-ne el seu bon aprenentatge, 
com si fins ara els nostres ensenyants haguessin fet burla d’aquesta matèria; la religió 
com a assignatura obligatòria a secundària (105 hores!) com si la formació en uns 
sentiments tan profundament arrelats a la tradició familiar i a les creences més intimes 
pogués ser avaluada, i més actualment, que comencen a confluir tantes religions al 
nostre país; i la normativa que la unitat d’Espanya ha d’estar present en tots els 
currículums, evidenciant que les autonomies no se les creuen, que són un tràmit per 
tenir-nos contents i callats. 
 
Davant de tot això des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que hi hem de dir 
la nostra, ara que encara està tot en fase d’aprovació, ara que encara, confiem, hi som 
a temps.Perquè està clar que aquesta llei no afecta només als mestres i professors, sinó 
que afecta a tota la comunitat, a la nostra llibertat. 
 
Així doncs el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya fem arribar la 
nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi: 
 
1. El posicionament de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès davant de tot això, fent 

constar el total desacord amb la proposta de la LOCE.  
 

2. Mostrar i donar el total suport al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en la seva tasca de treballar en contra de la aprovació d’aquesta llei.  

 
3. Notificar aquesta resolució a la resta dels Ajuntaments de l'Alt Penedès, al Consell 

Comarcal de l'Alt Penedès, a l’Associació de Municipis de Catalunya ,a la 
Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, animant-los per tal de aprovar-la en aquests mateixos termes. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup del PP. 
 
Defensa la moció Mònica Gispert (ERC), afirmant que la llei no és justa perquè no té en 
compte les necessitats de les persones ni les competències de la Generalitat. Malgrat les 
propostes engrescadores del personal docent, el projecte de llei plantejat pel PP és 
regressiu, i tota la comunitat (no només el professorat) ha de dir no a la LOCE. Mònica 
Gispert explica els problemes del període 0-3 anys, de la imposició de més castellà i de 
la religió, etc. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que s’abstindrà, com ho farà sempre quan es tractin 
qüestions que s’hagin de discutir al Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats. 
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No considera adient entrar a reproduir les postures generals dels partits a nivell espanyol 
o català. 
 
Mònica Gispert (ERC) replica que no es tracta només d’una qüestió política, sinó que la 
llei afecta a tothom, i Josep Ramon (PP) duplica en el sentit que es tracta d’un assumpte 
general de partits que no és de la competència municipal. 
 
Josep Colomé (PSC) dóna suport a la moció, i destaca especialment que cal conèixer 
altres cultures, però mai a costa de la pròpia. 
 
XI. MOCIÓ ERC SOBRE COORDINADORA D’ENTITATS  
 
El text de la moció d’ERC finalment sotmès a votació (després de matisar-se per part 
d’ERC el seu apartat dispositiu primer) és el següent: 
 
Vilafranca no disposa encara d’una institució clau, sense la qual és impensable 
dissenyar una política cultural afavoridora d’un teixit cultural dinàmic i autònom de 
l’administració. Ens referim a la necessitat d’auto-organització de les associacions i 
entitats de la Vila, en allò que a ERC anomenem la Coordinadora d’Entitats. A 
Vilafranca li cal una coordinadora d’entitats autònoma de l’administració i integrada 
per les diverses associacions culturals, socials i esportives existents a la Vila, que 
serveixi d’nterlocutora de l’Ajuntament en eles afers que són dels seu interès i del 
conjunt de la ciutadania. 
 
Cal que les entitats de la nostra ciutat disposin de la seva representació com a 
agrupació pròpia i que, entre altres, pugui canalitzar les contribucions i demandes de 
totes les entitats en relació a la gestió i funcionament dels equipaments culturals,socials 
i esportius de Vilafranca, que exerceixi les funcions de representació que l’Ajuntament 
atorga a les entitats en els diversos patronats, consells i empreses municipals i coordini 
entre sí totes les entitats associatives, culturals, socials, esportives, sindicals i d’altres, 
per tal de millorar i ampliar el teixit associatiu de Vilafranca. 
 
És evident però que aquesta Coordinadora d’Entitats de Vilafranca només pot nèixer de la 
voluntat pròpia del món associatiu i per tant aquest Ajuntament cal que impulsi aquesta 
iniciativa per bé que sense cap interès de direcció i assegurant, des d’un començament, la total 
independència d’aquesta institució tan necessària per el ventall associatiu de la nostra Vila. 
 
És per això que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana 
que el Ple acordi el següent: 
 
1. Impulsar, d’acord amb les entitats, la creació de la Coordinadora d’Entitats de 

Vilafranca com a entitat pròpia i independent i eina representativa de tot el vental 
associatiu de la nostra Vila. 

 
2. Aquesta entitat es crearà inicialment a partir de la organitació pròpia de les entitats 

associatives que constin registrades al registre oficial d’entitats,les quals en el seu 
moment, decidiràn per concens pròpi ,la seva estructura interna. 
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3. L’Ajuntament de Vilafranca, mitjançant les regidories corresponents, posarà a 

disposició d’aquesta nova entitat tots els mitjans tècnics i humans necessàris per tal 
que la mateixa sigui una realitat abans del termini d’un any. 

 
Aquesta moció ha estat aprovada amb 14 vots a favor (ERC, PSC i CUP) i 6 abstencions 
(CiU i PP). 
 
Joan Ríos (ERC) defensa la moció, anunciant una variació en el redactat de l’apartat 
dispositiu primer en el sentit (ja reflectit) que s’impulsarà la Coordinadora juntament 
amb les entitats. La nova Coordinadora ha de ser independent i representativa, i ha de 
poder coordinar les entitats, ser interlocutora davant l’Ajuntament (amb inclusió de la 
participació en els patronats municipals), organitzar actes com la fira d’entitats, etc. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció una vegada s’ha corregit el text inicial, i 
considera que la Coordinadora ha de tirar endavant si les entitats en senten la necessitat. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que està d’acord amb l’esperit de la moció, però discrepa 
de la forma, perquè creu que prèviament s’haurien de reunir les entitats per debatre si 
volen crear la Coordinadora. És dubtós que vulguin coordinar-se entitats amb diferents 
finalitats. 
 
Josep M. Figueras (CiU) considera que la moció no és prou clara. A parer seu, fa falta 
una institució per a dissenyar la política cultural, i cal que les entitats disposin de serveis 
comuns. Les entitats per altra banda són diverses, i s’hauria d’esperar (malgrat que 
algunes ja han fet alguna gestió) a que les entitats fessin palès el seu propòsit exprés de 
formar una Coordinadora. L’Ajuntament ha de donar suport tècnic i material 
directament a les entitats, i al marge d’això si el conjunt vol formar una Coordinadora 
s’ha de fer, donant l’Ajuntament el seu recolzament. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) remarca que cal veure si les entitats tenen interès, i en cas 
afirmatiu donar suport a la iniciativa, respectant sempre la independència de les entitats. 
 
Joan Ríos (ERC) intervé per manifestar que la Coordinadora només es crearà 
lògicament si les entitats hi tenen interès, però l’Ajuntament sense ànim dirigista hauria 
de fer un primer intent. Si es crea la Coordinadora ha de ser independent, i l’Ajuntament 
facilitar mitjans adients. 
 
Josep Ramon (PP) insisteix en què seria millor fer prèviament una convocatòria de les 
entitats per tal que prenguin postura,  Josep M. Figueras (CiU) reclama que ERC 
plantegi l’assumpte en un altre ple perquè fins ara no hi ha hagut cap demanda prou 
representativa, Otger Amatller (CUP) demana que es doni suport si hi ha una demanda 
de les entitats i Lourdes Sánchez (PSC) diu que s’han fet algunes reunions i que existeix 
una demanda inicial. 
 
XXII. MOCIÓ D’ERC SOBRE EL CATALÀ  
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Es proposa al ple la següent moció d’ERC: 
 
El nostre país té una llengua que li és pròpia i que ajuda a definir la nostra identitat: el 
català. 
 
La nostra llengua actualment està amenaçada en molts aspectes: s’abandona el seu ús; 
no es considera prou rellevant en camps formals com els informatius, jurídics, 
empresarials..., no es valora la seva importància com a llengua vehicular, ni com a 
llengua d’acollida i integració. 
 
I el seu desvirtuament és subtil, progressiu, sobretot per les persones que normalment 
ens movem en àmbits més catalanoparlants; per això hem de ser encara més 
responsables i conscients de la situació i estar alerta. 
 
Si el nostre país és Catalunya i la nostra ciutat forma part d’aquest país, des 
d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem fermament que cal recolzar el català per 
tal de donar-li el nivell de normalitat que es mereix perquè tots els vilafranquins i 
vilafranquines sàpiguen que la llengua de comunicació és el català; que en tots els 
àmbits poden utilitzar el català; que des de l’Ajuntament es facilita a tothom 
l’aprenentatge del català; que el català és un dret i un deure per a tots nosaltres. 
 
Així doncs el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya fem arribar la 
nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi: 
 

1. Que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’adhereixi totalment al contingut 
del manifest de la C.A.L. 

2. Que com a entitat pública l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès doni suport 
(actuant doncs en conseqüència) a totes les iniciatives que defensen i impulsen 
aquest dret i aquest deure. 

 
 

Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció (PP). 
 
Mònica Gispert (ERC) defensa la necessitat de donar suport al manifest de la C.A.L., el 
qual no és gens ofensiu, i afirma que com a mínim s’ha de fer complir la legislació ja 
existent sobre el català. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció. Una part del manifest de la C.A.L. no és 
acceptable, i la situació del català avui no és la que s’exposa en la moció, sinó que ha 
millorat. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport al manifest de la C.A.L., i afirma que el PP defensa el 
castellà i no pas el català. 
 
Lourdes Sánchez (PSC) anuncia el seu vot favorable, perquè cal normalitzar el català, 
cosa que pensa que l’Ajuntament de Vilafranca ja  té assumida. 
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XXIII, XXIV I XXV. MOCIONS SOBRE L’AUTOGOVERN I UN NOU 
ESTATUT D’AUTONOMIA  
 
Sobre aquesta qüestió, i defensant la necessitat d’un nou Estatut d’Autonomia per a 
Catalunya, s’han presentat tres mocions diferents, per part dels grups d’ERC, de CiU i 
Socialista. 
 
Finalment, s’ha sotmès al ple però una moció única i conjunta per part d’aquests tres 
grups, amb el redactat següent: 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’aspiració a l’autogovern ha estat una constant històrica del catalanisme polític 
expressada de molt diverses formes, però entesa sempre com un dret col·lectiu. Des dels 
inicis de la transició, aquesta aspiració va constituir un valor majoritari i la seva 
plasmació va venir de la mà del pacte que va donar lloc a l’Estatut de Sau, refrendat 
majoritàriament a les urnes, i que ha proporcionat, en el marc de la Constitució 
Espanyola de 1978, el període autonòmic més durador de la història. Pel que fa als 
municipis, cal recordar que el projecte d’Estatut de Núria, elaborat per la Ponència 
dels 46, fou àmpliament plebiscitat pels municipis i posteriorment pel poble català 
abans d’arribar a les Corts Generals amb una indiscutible legitimitat i suport popular. 
Amb aquest procés, es tracta de donar una empenta definitiva i una legitimitat 
indiscutible a aquest històric procés, obrint les portes de la discussió a tots els 
ajuntaments catalans. 
 
Actualment, vint-i-quatre anys més tard, és necessari adaptar l’exercici de l’autogovern 
a les condicions sòcioeconòmiques, tecnològiques i culturals del segle XXI. El marc de 
relació entre els pobles és dinàmic i cada cop més les relacions entre pobles són més 
plurals i diversificades. És així com es pot garantir a la ciutadania la resolució eficient 
i eficaç de les seves necessitats, plantejant una relació entre iguals i responent a les 
noves demandes que es plantegen. 
 
Davant d’aquesta situació, el món municipalista manifesta el seu suport a l’inici d’un 
nou procés estatuent, que s’ha de fer amb el màxim de representació política i de 
consens, i que ha d’establir el marc institucional que haurà de regir a Catalunya en el 
marc de l’Estat Espanyol i el sistema polític de que vulgui dotar-se lliurement el poble 
català en el futur. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al ple d’aquest Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
1. PROMOURE des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, juntament amb altres 

municipis i institucions, l’establiment d’un nou marc de relacions amb l’Estat, que 
garanteixi la preservació de la identitat catalana, impulsant el Nou Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, tenint en compte que aquesta acció és l’expressió del 
dret col·lectiu a l’autogovern i que no suposa cap renúncia en un procés obert i 
respectuós amb la voluntat popular per tal d’ampliar l’autogovern de Catalunya, 



 39 

obtenint més capacitat de decisió i actuació en totes aquelles matèries que siguin 
bàsiques per al progrés i la qualitat de vida dels catalans i catalanes. 

 
2. CONSTATAR el ferm compromís de l’Ajuntament de Vilafranca en l’assumpció de 

cotes més altes d’autogovern. 
 
3. LAMENTAR que els treballs desenvolupats en aquesta direcció pel parlament de 

Catalunya no han conduït a l’aprovació d’un nou text estatutari en la present 
legislatura. 

 
4. INSTAR al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i a totes les forces 

polítiques catalanes a què iniciïn el procediment d’un nou text estatutari per la via 
del màxim consens possible i amb un procés participatiu, que reflecteixi le legítimes 
aspiracions d’obtenir un més alt grau d’autogovern. 

 
5. EXIGIR que aquest nou Estatut garanteixi el reconeixement de Catalunya com a 

Nació, el seu desenvolupament futur, l’articulació d’un nou marc competencial i de 
relacions entre Catalunya i Espanya, i un millor finançament per desenvolupar de 
manera eficaç l’acció de govern, en totes aquelles qüestions que afectin de manera 
directa la qualitat de vida i el progrés dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

 
6. DEMANAR que es potenciï a través del nou estatut el paper dels municipis en la 

configuració i construcció del futur de Catalunya. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 18 vots a favor (grups d’ERC, de CiU i Socialista), 1 
en contra (CUP) i 1 abstenció (PP). 
 
En nom d’ERC, Ramon Xena es remet al text ja prou clar. La moció inicial d’ERC era 
encara més clara, però ha estat prudent cercar el consens tal com s’ha fet a l’Ajuntament 
de Barcelona. Cal un nou Estatut, i això és un dret de caràcter col·lectiu, i respectar la 
voluntat del poble. El nou Estatut ha de fer palès que el poble podrà exercir el dret a 
l’autodeterminació. 
 
Pere Regull (CiU) destaca l’oportunitat del consens entre les tres forces polítiques més 
importants. Catalunya ha d’avençar en pau i amb consens, però amb força, i s’ha de 
lluitar per un nou Estatut. És cert que s’ha guanyat en autogovern, però ara s’han de fer 
nous passos. 
 
Marcel Esteve (PSC) recalca també la bondat del consens. Hi ha d’haver un nou Estatut 
amb un acord ampli, per tal de guanyar en autogovern i garantir el benestar i el progrés 
de la gent. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra contrari a reformar l’Estatut dins la Constitució. Cal 
portar els Països Catalans cap a l’autodeterminació, i fer una aposta per la 
independència. La via autonomista ha fracassat, i la proposta que ara es formula es 
planteja en termes regionalistes, oblidant els Països Catalans. La  CUP rebutjaria un 
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acord entre els governs espanyol i català, i s’ha de constituir una assemblea de regidors i 
regidores dels Països Catalans. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia que d’acord amb el criteri ja exposat en aquest ple 
s’abstindrà. 
 
XXVI. MOCIÓ DE CIU SOBRE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
Es dóna lectura a la moció següent del grup de CiU: 
 
A partir del mes de juny de l’any 2002, l’Ajuntament de Vilafranca va iniciar una 
campanya per promoure la bona convivència i les actituds cíviques en la nostra societat 
sota el lema “Vilafranca i tu, junts pel civisme!”. Entenem la validesa d’aquest tipus de 
campanya, però creiem que s’ha de complementar amb una sèrie de decisions que facin 
més fàcil la tasca dels responsables de mantenir l’ordre quan hi hagi ciutadans que no 
observen les normes àmpliament acceptades de convivència social. 
 
En les darreres setmanes han ocorregut diversos incidents a la vila com ara: 
 
• Enfrontaments no volguts per una de les parts, que han acabat amb agressions 

físiques i que han fet necessària l’atenció hospitalària d’algunes de les persones 
implicades. 

• Contaminació acústica desproporcionada i excés de velocitat a tota la vila de 
motocicletes, automòbils i altres vehicles. 

• Ús de motocicletes, automòbils i altres vehicles motoritzats en illes de vianants 
durant l’horari en que no és permès, i en parcs i jardins on és prohibit de circular-
hi, posant en risc la integritat física dels vianants. 

• Incendi d’un automòbil, papereres i contenidors que han arribat a malmetre la 
façana d’alguns edificis. 

 
Precisament perquè incidents com aquests no són els únics, ni es troben aïllats en el 
temps, sinó que fa molt que es produeixen, el Grup Municipal de Convergència i Unió a 
Vilafranca del Penedès, fa arribar una moció per tal que aquest Ple Municipal 
ACORDI: 
 
1. Que l’Ajuntament de Vilafranca faci un estudi i un informe de les mesures que es 

poden prendre per tal de punir a persones que de forma continuada infringeixin les 
normes de circulació així com les normes més elementals de convivència, ja sigui 
mitjançant retenció dels vehicles, treballs socials que els ajudin a reeducar la seva 
actitud social, etc. 

 
2. Que es replantegi la restauració del policia de barri, de forma que realment sigui 

una figura activa que proporcioni als veïns el recolzament de l’administració.  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada en haver obtingut 5 vots a favor (CiU), 10 en contra 
(PSC) i 5 abstencions (ERC, PP i CUP). 
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Defensa la moció Pere Regull (CiU), dient que aquests problemes preocupen la gent i 
s’han d’encarar directament. El ciutadà que compleix els seus deures s’ha de sentir 
emparat, perquè en cas contrari pot adoptar postures reaccionàries. Es detecten actes 
incívics continus davant dels quals el ciutadà es considera desprotegit, i els demòcrates 
hem de fer valdre el dret. Cal desplegar la policia de barri, i estudiar les possibilitats 
legals d’actuar contra les persones que infringeixen de forma reiterada la llei. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que en aquest mateix ple ja s’ha acordat crear comissions 
sobre la matèria, i que el que s’ha d’intentar més que estudiar és actuar i que la policia 
faci la seva feina. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que ja s’ha aprovat una moció sobre el guàrdia de barri, i 
que ell ha preguntat si això era possible amb la plantilla actual, o si era necessari crear 
deu places més tal com va defensar ERC. 
 
Joan Pareta (grup Socialista) afirma que hi ha dues places vacants que no es van poder 
cobrir en el darrer procés selectiu, més una tercera que s’ha produït en el darrer mes. 
Està previst promoure immediatament la cobertura d’aquestes places, i la plantilla 
aprovada de la Policia Local és de 50 membres. Sobre la moció, demana la seva 
reconsideració, perquè abans ja s’ha parlat de la policia de barri, i la necessitat d’un 
estudi podria tractar-se en el consell de participació que s’ha acordat de constituir. 
 
El ponent Pere Regull (CiU) afirma que la solució al problema no es pot retardar més. 
Els tècnics municipals han d’estudiar què es pot fer front als infractors habituals, perquè 
el ciutadà vol estar tranquil, i no cal esperar a la constitució del consell. 
 
L’alcalde Joan Aguado manifesta que l’assumpte de la seguretat és delicat i que no es 
pot utilitzar com a arma entre forces polítiques. Aquests temes s’han de reflexionar i 
tractar amb responsabilitat, sense atiar el foc. El problema és general de la nostra 
societat i malauradament sempre hi haurà incidents d’aquesta mena. S’ha d’atacar el 
problema, que no és només de nombre de policies, sinó també d’organització i de 
coordinació, i les responsabilitats d’altra banda són diverses (família, escola, mitjans de 
comunicació, institucions, societat, etc.). Vilafranca no és de les ciutats pitjors en 
matèria de seguretat, com ho demostren les dades oficials, i un estudi o més policies, per 
sí sols, no solucionaran el problema. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que tots  els grups s’han mostrat favorables al guàrdia de 
barri i que cal un estudi sobre possibilitats d’acció municipal, perquè la via penal no 
sempre és resolutiva. En matèria de seguretat hi ha pobles i ciutats pitjors, però també 
millors. Tenir més policia no és definitiu, però ajuda a encarar el problema. 
 
Josep Ramon (PP) demana que l’assumpte s’estudiï des del consell de participació, 
perquè després no es defensi que algunes accions precipitades vulneren els drets 
humans. Ha d’existir consens, i destaca que recentment s’han introduït reformes penals 
que poden ser positives. 
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Otger Amatller (CUP) afirma que l’Ajuntament no pot resoldre la problemàtica, perquè 
manquen recursos pedagògics i socials. Des de la comissió es pot tractar l’assumpte i 
encarregar els estudis que siguin necessaris. 
 
Joan Pareta (PSC) demana corresponsabilitat, perquè s’ha de veure qui ha de garantir la 
seguretat a Vilafranca (assumpte competencial). Ja s’està multant als infractors i es farà 
encara més, però això no soluciona el problema. Li sap greu que CiU convoqui rodes de 
premsa només per això en les quals es vingui a dir que la gestió de Joan Pareta pot fer 
trontollar la democràcia, quan porta pocs dies en el càrrec. S’ha de treballar en matèria 
de seguretat i reconèixer que existeixen problemes, però la solució no depèn només de 
l’Ajuntament i de la Policia Local. 
 
Pere Regull (CiU) reinvindica el seu dret, en democràcia, a fer rodes de premsa, i 
recorda que no es va demanar el cap de Joan Pareta ni de ningú, ni es va afirmar que 
algú no fos demòcrata. Únicament es va demanar a l’equip de govern que actués. Si els 
polítics no donen solucions poden prendre força postures d’ultradreta. La moció demana 
que es faci un estudi, sense haver d’esperar més temps. 
 
Marcel Esteve (PSC) manifesta que l’assumpte preocupa a tots els regidors i regidores. 
Cadascú té un àmbit de competències, i no s’ha de fer alarmisme ni demagògia. S’està 
treballant, però s’ha de ser rigorós i responsable. 
 
Ramon Xena (ERC) afirma que s’ha acordat ja el desplegament de la policia de barri i la 
creació d’un consell, per la qual cosa ERC s’abstindrà. Per la seva banda, l’alcalde Joan 
Aguado demana que es retiri la moció, tenint en compte l’acord sobre policia de 
proximitat, i adoptant ell el compromís d’encarregar l’estudi, petició que és rebutjada 
pel portaveu de CiU Pere Regull. 
 
La moció és finalment rebutjada, malgrat la qual cosa l’alcalde manifesta que 
encarregarà al secretari de l’Ajuntament que faci un informe sobre possibles mesures 
que es poden adoptar, tal com planteja el grup de CiU en la seva moció. 
 
XXVII. MOCIÓ DE CIU SOBRE CREACIÓ D’UN QUART JUTJAT  
 
Es presenta la següent moció per part del grup de CiU: 
 
Des de l'any 1989 el nostre partit judicial té tres jutjats mixtes, de Primera Instància i 
Instrucció, que han d'atendre tot tipus d'assumptes penals i civils, inclosos els afers de 
família i tots els assumptes mercantils, a més a més, de les guàrdies setmanals i dels 
judicis ràpids.  
 
És evident que el creixement demogràfic i econòmic que viu Vilafranca i la comarca 
comporta una saturació dels jutjats. Això afecta negativament en l’agilitat i el 
funcionament dels Jutjats i origina deficiències en els serveis als vilafranquins i 
penedesencs. Aquest problema afecta tot el que són les relacions civils i econòmiques 
que es veuen perjudicades pels grans retards que hi ha en l’activitat de la justícia.  
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A títol d’exemple s’ha passat de tramitar 370 procediments civils l’any 2000, a 
aproximadament 700 procediments en l’actualitat. 
 
Malgrat la construcció del nou edifici judicial, que ha de començar el proper mes 
d'octubre, i que millorarà, sens dubte, les necessitats materials no solventarà de cap 
manera el problema de la magnitud del treball, ja que els recursos humans i tècnics 
continuaran essent els mateixos. Aquests fets estan creant alarma social davant 
l’exagerat endarreriment en solucionar els temes, fins al punt que els propis col·lectius 
de funcionaris, jutges, advocats i tots els sectors relacionats amb el món de la justícia 
han endegat les accions necessàries per tal d’aconseguir un quart Jutjat que pugui 
descongestionar el col·lapse actual.  
 
Així doncs, el Grup Municipal de Convergència i Unió fa arribar la proposta per tal 
que aquest Ple Municipal ACORDI: 
 
Que l’Ajuntament de Vilafranca faci les gestions oportunes per crear una Comissió 
constituida per l’Ajuntament, el Col.legi d’Advocats, el de Procuradors i el Col.lectiu 
de Funcionaris Judicials per tal de recolzar i reforçar les accions dirigides a crear un 
quart jutjat, de manera que l'Administració de Justícia sigui més eficaç a la nostra 
Comarca.  
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que el col·lapse de l’Administració de Justícia a la comarca és 
molt preocupant i negatiu, i que cal exigir la creació d’un quart jutjat, donant suport a 
les iniciatives formulades en aquest sentit. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) dóna suport a la moció, i recorda que des de diferents 
sectors i directament des de l’alcaldia ja s’han fet gestions en aquest sentit. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Ramon Xena (ERC) prega que en els ordres del dia dels plens les mocions figurin 
segons l’ordre de la seva presentació, i que si hi ha mocions semblants sobre el mateix 
assumpte els grups municipals intentin arribar responsablement a acords, per tal d’evitar 
duplicitats com les d’avui. 
 
b) Fernando García (CiU) demana que es col·loquin alguns bancs més per seure a la 
plaça del Penedès, perquè si bé n’hi ha la realitat és que en certes hores del dia no és 
possible seure a l’ombra. 
 
c) Fernando García (CiU) constata que en els parcs en què hi ha gronxadors n’hi 
acostuma a haver tres per a nens grans i un per a nens petits. Prega que s’estudiï un 
equilibri de dos per dos per evitar esperes llargues. 
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d) Fernando García (CiU) pregunta quan es pensa crear un organigrama del Programa 
per a la gent gran, dotant-lo (com és necessari) de recursos econòmics i materials. Patro 
Recober contesta que el Pla per a la Gent Gran no s’ha activat, i que els plans 
transversals no tenen organigrama ni recursos (només el regidor i el tècnic). El Pla ha de 
fer propostes i coordinar tots els recursos de l’Ajuntament; la gent gran és important i no 
es pot tractar aïlladament, sinó que s’han de posar a la seva disposició tots els recursos 
municipals (habitatge, cultura, etc.). 
 
e) Fernando García (CiU) recorda que en aquest mateix ple s’ha aprovat una carta 
europea sobre drets. Es parla de bona circulació per la ciutat, d’absència de sorolls 
molestos, etc. No obstant, hi ha barris que pateixen molts sorolls i on s’aparca 
sistemàticament damunt les voreres, i pregunta si es pensa actuar en relació amb aquests 
problemes. Contesta Joan Pareta que s’està treballant sobre aquestes matèries i que es 
farà encara més, establint prioritats; la comissió creada avui també pot debatre aquests 
assumptes. 
 
f) Josep M. Figueras (CiU) demana a l’alcalde que accepti un regal per a ell que va rebre 
(en la seva qualitat de casteller) de l’alcalde francès de Dunkerque. L’alcalde accepta 
com a tal el present. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

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


