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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 11/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 19 de desembre de 2006 
Horari: de 20,03  a 23,32 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Àssen Cámara i Pérez  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Anna Girona i Alaiza  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol  
- Josep Ramon i Sogas  
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé  
- Pere Regull i Riba  
- Joan Ríos i Rallé  
- Francisco M. Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
- Ramon Nonat Xena i Pareta  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 21 de 
novembre de 2006, i és aprovada per assentiment.  
 
I. AMPLIACIÓ CONCESSIÓ NETEJA VIÀRIA 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, per acord de 20 de desembre de 2005, va adjudicar a 
l’empresa “Urbaser, S.A.” el contracte administratiu de gestió indirecta, per concessió 
administrativa, del servei de neteja de la via pública de Vilafranca del Penedès. 
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 Atès que el contracte no preveia encara la neteja del sector Ciutat Jardí Sant Julià, 
tenint en compte que aquest sector urbanitzat ha estat rebut per l’Ajuntament amb posterioritat 
a la licitació esmentada. 
 Atès que l’article 163 de la Llei de contractes de les Administracions públiques faculta 
l’Ajuntament per a modificar, per exigències d’interès públic, les característiques dels serveis 
contractats. 
 Atès que la prescripció 13ª del plec de prescripcions tècniques vigent preveu 
expressament la introducció de noves prestacions durant la vigència del contracte, i regula el 
sistema de càlcul del preu aplicable. 
 Atès que s’ha emès un informe favorable a l’ampliació del servei afectant el sector 
Ciutat Jardí Sant Julià, per un preu anual de 75.809,74 euros equivalent als preus unitaris 
continguts en l’oferta inicial de l’empresa que es va acceptar en el moment d’adjudicar-se el 
concurs. 
 Atès que per agilitar la gestió municipal es considera adient que les potestats 
d’interpretació i de modificació del contracte esmentat siguin delegades en la Junta de Govern 
Local. En un altre cas, qualsevol acord com una modificació puntual d’una prestació, 
l’actualització anual del preu, etc. haurien de sotmetre’s a la consideració del ple municipal. 
 
 Per això, s’ACORDA: 

1. Modificar el contracte de gestió indirecta per concessió del servei de neteja de la via 
pública de Vilafranca del Penedès que presta “URBASER, S.A.”, en el sentit 
d’incloure-hi la neteja del sector Ciutat Jardí Sant Julià. L’import d’aquesta 
modificació es fixa, en termes de 2006, en la quantitat anual de 75.809,74 euros, IVA 
inclòs. 

2. La gestió del servei respecte de la zona ampliada se subjectarà a les previsions dels 
plecs de condicions i de prescripcions aplicables i a l’acord d’adjudicació del servei. 

3. Requerir Urbaser, S.A. per tal que actualitzi la garantia que té aportada, de forma que 
respongui al 4% del preu de l’import anual del contracte. Una vegada constituïda la 
garantia, se signarà el document administratiu de modificació, a partir del qual 
moment aquesta modificació serà vigent. 

4. Delegar a favor de la Junta de Govern Local les facultats d’interpretar i de portar a 
terme modificacions no substancials del contracte de gestió de servei adjudicat a 
URBASER, S.A. per acord del ple municipal de 20 de desembre de 2005. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
La regidora de Via Pública Anna Girona manifesta que es tracta d’incorporar a la concessió 
l’actuació sobre el sector Ciutat Jardí Sant Julià, la neteja del qual l’ha de realitzar l’Ajuntament 
des d’ara. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que inicialment el dictamen preveia que la potestat de realitzar 
qualsevol modificació del contracte es delegava a favor de la Junta de Govern, la qual cosa era 
incorrecta, si bé finalment ha observat un canvi de redactat en virtut del qual la Junta de Govern 
només aprovarà els canvis no substancials, reservant-se els importants al ple. Josep Ramon (PP) 
destaca la importància de la neteja viària i del seu control, per la qual cosa a parer seu qualsevol 
modificació gran o petita hauria de ser aprovada pel ple. 
 
 
II. DELEGACIÓ DE FACULTATS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT 
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
 La complexitat del procediment recaptatori de les multes imposades per accions u 
omissions contràries als preceptes de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i 
Seguretat Viària, justifica la realització d’actuacions per una Administració supramunicipal 
que pugui instrumentar un procés eficaç i comú per a la generalitat de municipis. 
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 D’altra banda, els articles 7.4 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen expressament que 
una Entitat local que gestiona per delegació recursos de dret públic municipals pugui exercir 
les facultats delegades en tot el seu àmbit territorial. Aquesta modificació legal comporta una 
major efectivitat de la recaptació realitzada per la Diputació, doncs les actuacions executives 
poden abastar els béns i drets situats dins la província. 
 La Diputació de Barcelona ha creat l’Organisme de Gestió Tributària amb la finalitat 
de portar a terme la gestió i recaptació dels ingressos de dret públic de les Corporacions 
Locals que ho sol.licitin. 
 Considerant convenient per als interessos de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
delegar en la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació de les sancions imposades per 
infracció de la Llei de Seguretat Viària, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
 ACORDS: 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, per a la seva realització a través 
del’Ens instrumental constituït a aquest efecte i denominat Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, a l’empara del que es preveu en els articles 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 27 i 
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i 13 de la Llei 
30/1992 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, les competències municipals, relatives a la gestió i recaptació de multes de 
circulació, que es relacionen a continuació:              
 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades facilitades per 
l’Ajuntament i a la consulta del registre provincial de vehicles. 
b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, així com la incoació dels 
procediments sancionadors, en matèria de trànsit i seguretat viària, acordats per l’òrgan 
municipal competent. 
c. Notificar les sancions imposades per l’Alcalde o òrgan municipal competent. 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les dades de 

les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes previstos en 
l’article 82 del RD legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de 
la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

e. Dictar provisions de constrenyiment. 
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes. 
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés recaptatori. 
k. Declarar crèdits incobrables les multes de circulació per resultar fallits els obligats al 

pagament. 
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació a la gestió i/o recaptació de les multes 

puguin presentar els interessats davant l’Organisme de Gestió Tributària, donant trasllat 
dels mateixos a l’Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas de resultar aquest últim 
l’Administració competent per a la seva resolució o tramitació. 

m. Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors, d’acord amb les previsions 
de l’article 8.4 dels text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, Reial decret 
legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 
SEGON.- Aprovar la minuta de conveni annexa, a subscriure entre l’Ajuntament de 

Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona. Facultar al Sr. Alcalde per a la seva 
signatura. 
 
L’anterior acord ha estat adoptat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero manifesta que es tracta de modificar puntualment la 
delegació ja existent, adaptant-la a noves circumstàncies com l’entrada en vigor del carnet de 
conduir per punts. 
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III. ORDENANCES FISCALS I DE PREUS PÚBLICS 2007 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Havent estat aprovat inicialment el dia 17 d’octubre de 2006 l’expedient de creació i 
establiment, així com les modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
municipals i preus públics per a l’exercici econòmic de 2007; de conformitat amb el que 
disposa el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 252 de 21 d’octubre de 
2006 i en el diari El Punt del dia 24 d’octubre de 2006. 

Donat que durant el període d’exposició pública s’han presentat dues reclamacions 
formulades per: 
 

I./ El President del Consell de la Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona contra les Ordenances Fiscals: 
 
1.- Núm. 2, reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de 
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions. 
 
2.- Núm. 6, reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 
 
3.- Núm. 26, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles. 
 
4.- Núm. 28, reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 

En base a les següents al·legacions : 
 
1.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 2, Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral 
de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions, es demana la nul·litat de les bases 
imposables de la Taxa, segons els arguments següents: 

PRIMER: Improcedència d’exigir una quantitat fixa més una quantitat variable –en 
funció de la superfície o potència instal·lada- per a la determinació de la Base Imposable 
d’aquesta Taxa. 

SEGON: En l’estudi econòmic–financer de la Taxa no es fa una previsió dels permisos 
que s’emetran en el 2007, i no hi ha una determinació de les tasques concretes dels tècnics que 
duen a terme el servei. 
 
2.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 6, Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans, es demana: 
  PRIMER: La improcedència de modificar l’article 2, en el sentit d’afegir un nou 
apartat relatiu als locals no afectats a activitats comercials o industrials, atès que no son 
susceptibles aquests immobles de generar residus. 

SEGON: No resulta ajustat a dret que es fixin respecte dels locals no afectats a 
activitats comercials o industrials trams per m2. 

TERCER : Absència de motivació o justificació en l’estudi econòmic-financer per 
l’increment de les quotes en un 10%. 
 
3.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, es 
demana: 

PRIMER: Que es revisi a l’alça l'import de la quota liquida emprada com a límit 
d’exempció, fixada actualment en 6,00 €. 
 
4.- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, es demana: 
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PRIMER: Que es modifiqui l’article 2.3, en el sentit que el cost de les obres que 
excedeixi de 18.000,00 € tributin d’acord amb el previst en aquesta ordenança, en lloc de la 
redacció actual que regula que el cost de les obres que superi els 18.000,00 € tributarà per el 
seu cost total. 

 
II./ La reclamació presentada per la Sra. Cristina Toro Felix, contra l’ordenança fiscal 

núm. 26, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, en la que demana: 
PRIMER: Modificar l’article 5.4, en el sentit que es variïn els límits relatius a les bases 

liquidables de l’IRPF, així com la possible reducció del percentatge de la bonificació 
corresponent a les famílies nombroses a fi i efecte que es puguin beneficiar més contribuents. 

CONSIDERANT la primera al·legació presentada pel President del Consell de la 
Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona contra l’ordenança fiscal núm. 2, procedeix ESTIMAR-LA EN PART, en base als 
següents fonaments: 

PRIMER: La Base Imposable regulada en l’article 6 de l’esmentada ordenança, 
composta per dos elements de determinació del cost: una quota fixa i una quota variable, està 
fonamentada en les prescripcions del RDL 2/ 2004, de 5 de març que aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que en el seu article 24.3 determina el següent: 
 
“La quota tributaria consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal en: 
a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa, 
b) Una quantitat fixa assenyalada a l’efecte, o  
c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta d’ambdós procediments.” 
 Tanmateix l’article 24.4 de l’esmentat text considera que per a la determinació de la 
quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de la capacitat econòmica dels 
subjectes passius. 

En conseqüència la determinació de la base imposable de la present taxa a través 
d’una quota fixa i una variable es congruent amb la regulació del Text Legal en el que preveu 
per la determinació de la taxa, tant una quantitat fixa (article 24.3), com una quantitat variable 
(paràmetres fiscals de m2 de superfície, Kw de potència) ajustada a la capacitat econòmica del 
subjecte passiu (article 24.4). 

Si bé, en determinats supòsits en que la potencia en Kw i la superfície d’instal·lació del 
projecte incorporen mòduls elevats que poden donar lloc a bases imposables distorsionades en 
la naturalesa tributaria de la taxa, es creu convenient introduir una graduació decreixent de les 
tarifes corresponents al Kw de potència i m2 de superfície. 

És per aquest motiu que es considera adient modificar aquells apartats de l’article 6è 
relatiu a la base imposable que, incorporant tarifes corresponents a mòduls variables en funció 
de la potència instal·lada i superfície, introdueixin unes quotes decreixents en funció dels 
paràmetres creixents esmentats. 

En concret, les noves quotes de l’article 6è per a l’exercici econòmic de 2007 
(incorporant l’increment del 3,7% aprovat pel Ple Municipal de data 17 d’octubre de 2006), 
quedarien establerts en les següents quanties: 
 

I. Activitats o instal·lacions classificades en el grup I del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  642,73 € 
 II. Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.1 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  803,42 € 
 . A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  4,45 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  2,50 €/m2 
. de 5.001 a 7.500 m2..............................  2,00 €/m2 
. de 7.501 a 10.000 m2............................  1,50 €/m2 
. més de 10.001 m2 .................................  1,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
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. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 

. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 III. Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.2 del punt anterior: 
. quota fixa..............................................  785,26 € 
. A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  8,00 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  6,00 €/m2 
. de 5.001 a 7.500 m2..............................  5,00 €/m2 
. de 7.001 a 10.000 m2............................  4,00 €/m2 
. més de 10.001 m2 .................................  3,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 
. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 IV. Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.1 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  321,37 € 
. A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  8,00 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  6,00 €/m2 
. de 5.001 a 7.500 m2..............................  5,00 €/m2 
. de 7.001 a 10.000 m2............................  4,00 €/m2 
. més de 10.001 m2 .................................  3,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 
. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 V. Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.2 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  321,37 € 

SEGON: L’estudi econòmic-financer de la taxa està elaborat segons els criteris legals 
establerts en l’article 24.2 del RDL 2/2004, en el que prescriu: 

“Per a la determinació del cost del servei se prendran en consideració els costos 
directes i indirectes, inclusius els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el 
seu cas, els necessaris per garantir el manteniment y un desenvolupament raonable del servei o 
activitat.“ 

Per tant, les dades econòmiques incloses en l’estudi econòmic-financer del cost 
d’aquest servei estan en concordança amb el precepte tributari esmentat, i en conseqüència el 
fet de no incloure la previsió concreta del nombre de llicencies –es realitza una previsió 
genèrica com no pot ésser d’una altre manera al tractar-se de sol·licituds futures del proper 
exercici correlacionades amb la voluntat i iniciativa dels contribuents- no invalida l’estudi de 
costos de la taxa esmentada. 

Els presents arguments jurídics–tributaris justifiquen la l’estimació en part de la 
primera al·legació i la segona al·legació presentades contra l’esmentada ordenança fiscal. 

CONSIDERANT l’al·legació presentada pel President del Consell de la Delegació de 
l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona contra les 
ordenances fiscals núm. 6, 26 i 28 procedeix DESESTIMAR-LES , en base als següents 
fonaments: 
 
- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 6, reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans: 

PRIMER: L’article 20.1.B del RDL 2/2004 estableix: 
“Tindran la consideració de taxes les prestacions patrimonials que estableixin les  

entitats locals per la prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa 
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en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï de modus 
particular al subjecte passiu.” 

L’article 20.2 del mateix text legal, estableix: 
“Se entendrà que l’activitat administrativa o servei afecta o es refereix al subjecte 

passiu quan hagi estat motivat directa o indirectament per aquest en raó de que les seves 
actuacions o omissions obliguin a les entitats locals a realitzar d’ofici activitats o a prestar 
serveis per raó de seguretat, salubritat, d’ordre urbanístic o qualsevol altres.” 

En conseqüència la modificació del article 2 de la present ordenança fiscal en el sentit 
d’afegir un nou apartat – dins del fet imposable- per als locals no afectats a activitats 
comercials o industrials es correspon, segons l’expressat anteriorment, en el fet de tractar-se 
d’un servei de recepció obligatòria que afecta o beneficia de modus particular al subjecte 
passiu. 

SEGON: L’article 24.4 del RDL 2/2004, estableix: 
“La determinació de la quantia de les taxes podrà tenir en compte criteris genèrics de 

capacitat econòmica dels subjectes passius obligats a satisfer-les.” 
En concordància amb aquest precepte, l’article 5.2.k de l’ordenança fiscal estableix 

tres tarifes en funció de la superfície amb la finalitat d’ajustar la càrrega tributaria de la taxa a 
la capacitat tributaria del subjecte passiu. 

TERCER: L’estudi econòmic-financer de l’esmentada ordenança fiscal està elaborat 
amb els criteris establerts en l’article 24.2 del RDL 2/2004. 

Per l’estimació del cost del servei s’han tingut en compte els costos directes, indirectes, 
financers i amortització de l’immobilitzat. 

Per l’any 2007 el conjunt de despeses ascendeix a 3.090.440,96 €, essent els ingressos 
previstos de 2.529.338,29 €, obtenint un dèficit estimat del servei de 561.102,67 €. Això implica 
no solament que els ingressos no superen a les despeses, sinó que l’augment proposat per el 
any 2007 del 10%, només finançarà el 81,84% del servei. 

A la vista dels arguments jurídics-tributaris esmentats en els aparats anteriors, 
procedeix desestimar les al·legacions primera, segona, i tercera contra l’esmentada ordenança 
fiscal. 
- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de l’Impost sobre  Béns Immobles: 

PRIMER: L’article 62.4 del RDL 2/2004, estableix: 
“Els ajuntaments podran establir, en raó de criteris d’eficiència i economia en la gestió 
recaptatòria  del tribut, l’exempció dels immobles rústics i urbans que la seva quota liquida no 
superi la quantia que es determini mitjançant ordenança fiscal.” 

Aquest Ajuntament va establir –seguint suggeriments de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, ens que realitza la gestió recaptatòria d’aquest– 
l’exempció dels immobles urbans i rústics en que la seva quota liquida sigui inferior a 6,00 €. 

Atès que l’Organisme de Gestió Tributària no ha demanat la modificació a l’alça 
d’aquest import fonamentat en nous criteris d’eficiència i economia, i per tant es considera 
vàlida i actualitzada l’exempció actual establerta per als immobles que tinguin una quota 
liquida inferior a 6,00 €, no procedeix estimar l’al·legació presentada. 
- Respecte a l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres: 

PRIMER: Segons l’article 102 del RDL 2/2004, estableix: 
“La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra.” 

Tanmateix l’article 103.5 del mateix text legal estableix: 
“Els ajuntaments podran establir en les seves ordenances fiscals sistemes de gestió 

conjunta i coordinada d’aquest impost i de la taxa corresponent a l’atorgament de la 
llicència.” 
 En concordança amb els preceptes anteriors, aquest Ajuntament ha regulat en l’article 
2.3 de l’esmentada ordenança fiscal, que resten exclosos de la subjecció a l’impost aquelles 
construccions, instal·lacions i obres de caràcter menor –d’acord amb el precepte del POUM-, 
sempre que el seu cost real i efectiu no ultrapassi la quantitat de 18.000,0 €. Les construccions, 
instal·lacions i obres que ultrapassin aquest import tributaran pel seu cost total. 

En conseqüència amb l’exposat anteriorment, la petició de modificar el redactat de 
l’ordenança amb la finalitat que els primeres 18.000,00 € de la base imposable de l’impost 
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quedin exempts, no procedeix la seva estimació al no estar contemplada dita exempció en el text 
refós de la Llei reguladora. 

CONSIDERANT l’al·legació presentada per la Sra. Cristina Toro Felix contra 
l’ordenança fiscal núm. 26, procedeix DESESTIMAR-LA, en base als següents fonaments: 

PRIMER: L’article 74.4 del RDL 2/2004 estableix: 
“Les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins el 90% de la quota 

integra del impost de béns immobles a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la 
condició de titulars de família nombrosa.” 

En concordança amb aquest precepte, aquest Ajuntament va establir en l’article 5.4 de 
l’esmentada ordenança, una bonificació del 20% de la quota integra de l’impost per aquells 
subjectes passius que ostentin la condició de família nombrosa, sempre i quan els ingressos de 
la unitat familiar no superi la base liquidable de l’IRPF amb els següents límits: 
Núm. Fills       Límit 

3  32.864,00 € 
4  39.436,80 € 
5  46.009,60 € 
6  52.582,40 € 
7 o més 59.155,20 € 
La reclamant sol·licita l’eliminació dels límits de la base liquidable de l´IRPF, i a la 

vegada la disminució del percentatge de bonificació fins a fixar-lo en un import inferior a la 
regulació actual -20%-. En el supòsit d’atendre la petició si bé podria beneficiar a un nombre 
major de famílies nombroses al eliminar-se el límit de la base imposable de l´IRPF, no és 
menys cert que provocaria -al disminuir el percentatge de bonificació de la quota- un perjudici 
econòmic als titulars de famílies nombroses que veurien minorat l’import de la bonificació del 
impost, raons per les quals procedeix desestimar l’al·legació formulada per la reclamant. 
 

Per tot l’exposat i, vist l’Informe emès per l’Interventor General,  
S’ACORDA: 
PRIMER: Estimar en part la primera al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 2, 

reguladora de la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions, presentada pel President del Consell de la Delegació 
de l’Alt Penedès de la Delegació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, en el sentit d’introduir una graduació decreixent de les tarifes variables 
corresponents  als mòduls de superfície i potència pel motius expressats anteriorment, quedant 
les quotes de l’article 6è establertes en els següents termes: 

I. Activitats o instal·lacions classificades en el grup I del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  642,73 € 
 II. Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.1 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  803,42 € 
. A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  4,45 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  2,50 €/m2 
. de 5.001 a 7.500 m2..............................  2,00 €/m2 
. de 7.501 a 10.000 m2............................  1,50 €/m2 
. més de 10.001 m2 .................................  1,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 
. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 III. Activitats o instal·lacions classificades en el grup II.2 del punt anterior: 
. quota fixa..............................................  785,26 € 
. A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  8,00 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  6,00 €/m2 
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. de 5.001 a 7.500 m2..............................  5,00 €/m2 

. de 7.001 a 10.000 m2............................  4,00 €/m2 

. més de 10.001 m2 .................................  3,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 
. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 IV. Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.1 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  321,37 € 
. A més s'afegirà la quota variable segons el següent detall: 
- Superfície: 
. fins a 2.500 m2......................................  8,00 €/m2 
. de 2.501 a 5.000 m2..............................  6,00 €/m2 
. de 5.001 a 7.500 m2..............................  5,00 €/m2 
. de 7.001 a 10.000 m2............................  4,00 €/m2 
. més de 10.001 m2 .................................  3,00 €/m2 
- Potència: 
. fins a 250 Kw........................................  12,13 €/Kw 
. de 251 a 500 Kw ..................................  8,00 €/Kw 
. de 501 a 750 Kw ..................................  6,00 €/Kw 
. més de 750 Kw .....................................  4,00 €/Kw 
 V. Activitats o instal·lacions classificades en el grup III.2 del punt anterior: 
. Quota fixa.............................................  321,37 € 

SEGON: Desestimar la segona al·legació de l’ordenança fiscal núm. 2, reguladora de 
la Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les 
activitats i instal·lacions, presentada pel President del Consell de la Delegació de l’Alt Penedès 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, relativa al seu estudi 
econòmic-financer, pels motius exposats anteriorment. 

TERCER: Desestimar totes les al·legacions relatives a l’ordenança fiscal núm. 6, 
reguladora de la Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus sòlids urbans, presentades pel President del Consell de la Delegació de l’Alt Penedès 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, pels motius expressats 
anteriorment. 

QUART: Desestimar l’al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles, presentada presentada pel President del Consell de la 
Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, pels motius expressats anteriorment. 

CINQUÈ: Desestimar l’al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, presentada pel President del Consell de la 
Delegació de l’Alt Penedès de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, pels motius expressats anteriorment. 

SISÈ: Desestimar l’al·legació relativa a l’ordenança fiscal núm. 26, reguladora de 
l’Impost sobre Béns Immobles, presentada per la Sra. Cristina Toro Felix, pels motius 
expressats anteriorment. 

SETÈ: Aprovar definitivament l’expedient de creació i establiment, així com les 
modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals i preus públics per 
a l’exercici econòmic de 2007, disposant la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província, d’acord amb el que disposa l’article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en 
contra (grups de CiU, del PP i de la CUP). 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero manifesta que l’al·legació de la Cambra és idèntica a la 
presentada en altres municipis capitals de comarca. Són esmenes tècniques l’acceptació de les 
quals desvirtuaria el plantejament de les Ordenances. Sí que s’accepta un canvi en la taxa per 
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llicència d’establiments, en el sentit d’establir un nou escalat de les tarifes, de forma que la 
repercussió per a les empreses amb molta superfície o potència no sigui tan gran. Quant a l’altra 
al·legació de Cristina Toro relativa a l’IBI, es desestima, perquè és positiu mantenir els barems 
previstos. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma compartir en part les explicacions de Romero sobre les 
al·legacions. No obstant, s’aproven definitivament les Ordenances, i la CUP votarà en contra tal 
com ja ho va fer arran de l’aprovació inicial. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el vot negatiu del seu grup respecte de les Ordenances. Comparteix a 
més part de les al·legacions que s’han formulat en matèria d’IBI, taxa per recollida de residus, 
supressió de la taxa per llicències urbanístiques, etc. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que CiU mantindrà el seu vot contrari ja expressat en el moment de 
l’aprovació inicial. L’al·legació de Cristina Toro anava en la línia expressada per CiU en el 
sentit que més famílies poguessin gaudir de les bonificacions per IBI, i també comparteix 
moltes al·legacions de la Cambra de Comerç (reduir l’excessiu increment de la taxa per 
recollida d’escombraries, etc.). És il·lustratiu l’absurd posat de manifest per la Cambra, en el 
sentit que una obra que no arriba a 18.000 euros no tributa per l’impost sobre construccions, 
mentre que una altra que superi encara que sigui per un euro aquesta xifra tributa per la quantitat 
total, i no a partir de 18.000 euros. 
 
 
IV. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 15 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos i baixes per transferència de 
partides que ofereixen sobrant, de conformitat amb el que disposa l’Article 177 del RDL 
2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
3.43202.21005 Reparacions Pl. Marià Manent........................  9.000,00 
3.51301.22603 Indemnitzacions ocupació temporal finques 
 per obres  pas Avda. Vendrell ..........................  18.085,00 
3.51201.22608 Quotes associació a CONGIAC.......................  20.888,00 
3.43202.60002 Quotes urbanització PAU 20-Pere Pau ..........      22.000,00           69.973,00 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS...........                   69.973,00
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
5.22201.12102 Nocturns personal Policia Local......................  5.000,00 
1.12101.15100 Treballs extraord. personal funcionari............  3.000,00 
5.22201.15100 Treballs extraord. personal Policia Local.......  5.000,00 
6.62201.15100 Treballs extraord.Fires i Festes-funcion. ........  968,00 
1.12101.22001 Anuncis i subscripcions ....................................  6.000,00 
6.62101.22100 Carnisseria i mercats: enllumenat ...................  4.500,00 
1.12101.23001 Dietes i trasllats personal Ajuntament.............  2.500,00 
1.43207.22711 Contractes serveis.- Plànol i estadística..........  3.100,00 
3.43101.44400 Transf. Empresa Municipal d’Habitatge de 
 Vilafranca del Penedès, S.L..............................      2.262,00  
5.51301.62900 Instal.lació marquesines línia bus....................      7.372,13 39.702,13 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM............   109.675,13 
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F I N A N C I A C I Ó 

 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
Partida 
6.62101.22700 Neteja i vigilància mercats ...............................  4.500,00  
5.43209.62531 Mobiliari i equipament mobilitat .....................     7.372,13 11.872,13 
 TOTAL BAIXES PER TRANSFERÈNCIA.......   11.872,13
  
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
370.01                   Quotes urbanització Camí i carretera Moja......  18.085,00 
399.11 Prasa.- Indemnització per obres Pl. Marià   

Manent..............................................................  9.000,00 
399.12 Empresa Mpal. d’Aigües, S.A.- Quota 

Congiac ................................................................  20.888,00 
455.13                  Generalitat.- Subv. rehabilitació habitatges   ....  2.262,00 
520.00                  Interessos comptes en bancs i caixes...................     25.568,00 
600.04                  Alienació terrenys PAU 20-Pere Pau..................      22.000,00   97.803,00  
                             TOTAL MAJORS INGRESSOS I BAIXES...........   109.675,13 
                                     
 I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 
entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta darrera al 
grup de la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero destaca que es tracta d’una modificació mínima per 
canviar algunes partides i complementar-ne unes altres. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció argumentant que es tracta d’un acte propi de 
gestió de l’equip de govern. 
 
 
V. PRESSUPOSTOS MUNICIPALS PER A 2007 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Aprovar el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'any 2.007, integrat 
pel de la pròpia Entitat, Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i 
Turisme, Patronat del Teatre Municipal Cal Bolet, Organisme Autònom Administratiu Torras i 
Bages, Societat Vilafranquina d'Aparcaments, S.L. (SOVIPARSL), Societat Serveis de 
Comunicació, S.L. (SERCOMSL), Empresa Municipal d'Aigües de Vilafranca, S.A. i Societat 
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., amb el detall següent:   
 
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  15.978.793,85  
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  14.329.014,53 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  853.204,36 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  3.987.140,79 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  9.029.669,66  
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  400.000,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
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Cap. 9 Passius financers ..............................................................  3.749.421,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  48.327.850,19 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  13.283.000,00  
Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.750.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  12.430.306,87 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  9.822.658,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  2.500.928,32 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Inversions reals................................................................  4.287.410,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  426.292,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  2.827.231,00 
TOTAL INGRESSOS ....................................................................  48.327.850,19 
 
PRESSUPOST DE L'ENTITAT 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  13.662.887,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  9.812.555,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  804.281,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  6.152.873,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  4.873.582,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  1.002.220,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  606,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.939.519,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  38.248.523,00 
 
 B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Impostos directes ..............................................................  13.283.000,00 
Cap. 2 Impostos indirectes ...........................................................  2.750.006,00 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  6.792.084,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  9.621.320,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  676.893,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6  Alienació d’inversions .....................................................  3.207.971,00 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  12,00 
Cap. 8 Actius financers ................................................................  18,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.917.219,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  38.248.523,00 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  317.663,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  656.072,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  22.711,00 
 
2) Operacions de capital 
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Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.637.100,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  2.633.546,00 
  
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  22.985,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  1.005.821,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  804.040,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap.7 Transferències de capital...................................................  800.700,00  
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  2.633.546,00 
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  188.767,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  424.728,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  1.500,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  78.578,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  693.573,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  282.021,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  332.678,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  2.074,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  76.800,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  693.573,00  
 
 
PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL TEATRE MUNICIPAL CAL BOLET 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  60.560,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  145.460,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  240,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  75.000,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  12,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  281.272,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  24.000,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  182.254,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  6,00 
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2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  75.000,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  12,00 
         TOTAL INGRESSOS ...........................................................  281.272,00 
 
PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM "TORRAS I BAGES" 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  7.056,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  42.871,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  49.927,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  49.921,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  6,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  49.927,00 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT VILAFRANQUINA D'APARCAMENTS, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1  Despeses de personal.......................................................  149.550,00 
Cap. 2  Despeses en béns corrents i de serveis ............................  20.750,00 
            TOTAL DESPESES ..........................................................  170.300,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  170.300,00 
             TOTAL INGRESSOS .......................................................  170.300,00 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT SERVEIS MPALS. DE COMUNICACIÓ, S.L. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  622.012,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i serveis..................................  202.370,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  76.000,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  900.382,00 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  329.454,00 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  494.100,00 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  828,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 7 Transferències de capital..................................................  76.000,00 
TOTAL INGRESSOS ....................................................................  900.382,00 
 
PRESSUPOST DE L'EMPRESA MPAL. D'AIGÜES DE VILAFRANCA, S.A. 
 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
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Cap. 1 Despeses de personal........................................................  828.645,85 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  2.972.956,53 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  36.633,36 
Cap. 4 Transferències corrents ....................................................  23.847,79 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.107.607,66 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  4.969.691,19 
 
B) ESTAT D'INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3 Taxes i altres ingressos.....................................................  4.929.762,87 
Cap. 5 Ingressos patrimonials .....................................................  39.928,32 
            TOTAL INGRESSOS ........................................................  4.969.691,19 
 
PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS, S.L. 
A) ESTAT DE DESPESES 
1) Operacions corrents 
Cap. 1 Despeses de personal........................................................  148.709,00 
Cap. 2 Despeses en béns corrents i de serveis .............................  87.067,00 
Cap. 3 Despeses financeres..........................................................  12.050,00 
 
2) Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.181.802,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  1.809.890,00 
           TOTAL DESPESES ...........................................................  3.239.518,00 
 
B) ESTAT D’INGRESSOS 
1) Operacions corrents 
Cap. 3   Taxes i altres ingressos...................................................  50.000,00 
Cap. 4  Transferències corrents ...................................................  222.926,00 
Cap. 5  Ingressos patrimonials ....................................................  977.153,00 
 
2)  Operacions de capital 
Cap. 6 Inversions reals ................................................................  1.079.439,00 
Cap. 9 Passius financers ..............................................................  910.000,00 
           TOTAL INGRESSOS .........................................................  3.239.518,00  
 
DETALL DE LES TRANSFERÈNCIES INTERNES A EFECTES DE CONSOLIDACIÓ 
 
Partida                Entitat de transfereix         Entitat receptora                        Import 
6.75101.41000   Ajuntament de Vilaf.        Patronat Mpal. Turisme            312.042,00    
2.42101.41000    Ajuntament de Vilaf.       O.A.A. Torras i Bages                49.921,00 
2.45104.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal.Teatre Bolet       163.078,00 
2.45201.41000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          963.921,00 
3.43101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SMHVP, S.L..............                          122.800,00 
4.52101.44400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L                          474.600,00 
5.51400.44400    Ajuntament de Vilaf.       SOVIPAR, S.L.                        170.300,00  
2.45104.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Cal Bolet                      75.000,00  
2.45201.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. d’Esports          390.000,00 
6.75101.71000    Ajuntament de Vilaf.       Patronat Mpal. de Turisme 61.220,00 
4.52101.74400    Ajuntament de Vilaf.       SERCOM, S.L.                           76.000,00  
 
2on.- Aprovar les Bases d'execució dels Pressupostos de l'Entitat, Patronat Municipal 
d'Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Patronat Municipal del Teatre "Cal Bolet" 
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i Organisme autònom Administratiu "Torras i Bages", tal i com han estat redactades per la 
Intervenció Municipal. 
  
3er.-Aprovar la plantilla de personal de la Corporació comprensiva de les diferents places 
reservades a personal funcionari, laboral i eventual, la qual plantilla serà objecte de  
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Igualment s'aproven les retribucions bàsiques i 
complementàries aplicables al diferents llocs de treball de l'entitat local a partir del dia 1 de 
gener del 2.007, en els termes resultants de la relació incorporada a l’expedient del Pressupost.  
 
4art.- Pel que fa a les retribucions i a les assistències del càrrecs electius de la Corporació, 
amb efectes d’1 de gener de 2007 s’aplicaran les quantitats vigents l’any 2006 incrementades 
en el mateix percentatge que s’apliqui al personal de l’Ajuntament i, respecte de les 
subvencions a favor dels grups municipals, la seva quantia serà l’establerta també pel mateix 
període amb un increment però del 3,7%.   
 
5è.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats 
podran examinar-lo i presentar reclamacions, entenent-se aprovat definitivament el Pressupost 
si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i del 
PP) i 7 en contra (grups de CiU i de la CUP). 
 
En nom de l’equip de govern, el regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que el procés 
d’elaboració dels pressupostos ha estat llarg, que s’ha celebrat una sessió d’audiència pública i 
que el projecte es va trametre amb antelació als diferents grups municipals, amb els quals s’han 
celebrat reunions. 
 
El pressupost consolidat ascendeix a 48,3 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 
13%. Les inversions augmenten un 6%, i arriben a uns 9 milions d’euros. 
 
Romero explica que la despesa corrent augmenta un 15%, i els eixos bàsics que justifiquen 
aquest increment són: (1) Acció social i atenció a les persones, que representa el 30% del 
pressupost i que es manifesta en accions com l’increment de places per a llars d’infants i 
l’atenció a la gent gran; (2) Via Pública i manteniment de l’espai públic, amb un 12% del 
pressupost total i amb un increment que s’afegeix al d’anys anteriors, preveient-se accions 
concretes que detalla; i (3) seguretat ciutadana i civisme, que representa un 11% del pressupost, 
creant noves places de policia i reforçant-se els agents cívics i la mediació. També en matèria de 
despesa corrent es millora el transport urbà amb microbús i s’incrementen les subvencions per 
instal·lar ascensors en finques que no en tenen. 
 
Quant a inversions, Francisco Romero destaca actuacions previstes com l’impuls de l’habitatge 
social, l’ampliació del complex aquàtic, la nova caserna per a la Policia, accions a la via pública 
com reasfaltat, voreres, jocs infantils, supressió de barreres, etc, aparcaments a les entrades de la 
vila com el del Poble Nou, museu del vi, redacció de projectes com el d’urbanització de l’eix 
del tren, auditori polivalent, etc. 
 
També en nom de l’equip de govern, el seu Coordinador Ramon N. Xena destaca que es tracta 
dels darrers pressupostos d’aquest mandat, i que s’han elaborat en base a l’Acord de Govern 
dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC. Dins dels recursos limitats de què es disposa, es té 
molta cura en l’atenció a les persones, malgrat el cost de grans obres que ens condicionen (tren, 
museu, auditori, etc.). Subratlla la importància que es dóna a l’atenció a la gent gran (més xecs 
serveis, subvencions per ascensors, atenció domiciliària, experiència pilot d’àpats a domicili, 
etc.). Es tracta d’un pressupost social que també presta atenció a la cultura. Finalment, Ramon 
Xena destaca accions necessàries com l’ampliació del complex aquàtic, l’obertura dels pisos 
socials per a gent gran de Cal Mencia, nou centre ocupacional i nova residència per a 
discapacitats, més dotacions policials i nova caserna, etc. 
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Otger Amatller (CUP) afirma que el seu grup ha dialogat amb l’equip de govern, però votarà 
contra el pressupost pel fet de no haver-se assolit acords adients. Amatller es queixa pel fet que 
el format del pressupost és poc entenedor i es fa difícil la seva interpretació, ja que per exemple 
existeixen múltiples partides amb el mateix nom. Sense formalitzar-les, la CUP ha presentat  un 
escrit d’esmenes, referides a: 
 
- Polítiques socials i serveis socials. La realitat és que el pressupost només destina a gent gran el 
0,85% dels recursos. Hi ha llistes d’espera a Serveis Socials que s’han de corregir, falten beques 
per a menjador, etc. Caldria incrementar les dotacions per a Serveis Socials. 
 
- Educació. Es tracta d’un punt feble, i en realitat no es creen noves places d’educadora de llar 
d’infants sinó que es consoliden les ja contractades l’any 2006. Són necessaris més recursos i 
inversions en educació, reforçar l’oficina d’escolarització, atendre les necessitats educatives 
especials, atorgar més beques, etc. 
 
- Habitatge. Els ajuts per al lloguer per part dels joves augmenten només d’acord amb l’IPC, i 
tot i així la partida no s’esgota, la qual cosa vol dir que alguna cosa falla. Cal fer les inversions 
adients en habitatge social. 
 
- Medi Ambient. La xarxa de carrils bici no avança, cal incrementar les campanyes de 
conscienciació, millorar la recollida selectiva de residus, dotar amb més personal el Servei de 
Medi Ambient, etc. 
 
Otger Amatller qüestiona també la política d’inversions, i destaca que el seu finançament ve 
majoritàriament de la venda de terrenys, preguntant-se què succeirà quan els terrenys 
municipals per vendre s’acabin. El portaveu de la CUP posa en relleu la insuficiència de 
recursos per a serveis socials i critica que bona part de la inversió es destini a una nova caserna 
policial, a instal·lacions esportives i a la redacció de projectes per a l’eix del tren (el conveni de 
soterrament es va negociar malament, a parer seu). Caldria disposar d’un casal de joves i fer que 
l’escola de música fos veritablement municipal, així com potenciar un equipament infrautilitzat 
com l’alberg juvenil. 
 
Amatller critica els increments en els darrers anys en contractacions amb empreses privades, 
protocol, propaganda, ciutats metropolitanes i software propietari i no lliure, i la poca 
rellevància donada fins ara als processos de participació ciutadana (veurem com es gestiona la 
nova partida per a pressupostos participatius). En definitiva, considera que els pressupostos són 
poc socials, i tenen més cura del ciment (o de la pedra) que de les problemàtiques socials. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que el pressupost té aspectes positius, i altres que són continuistes. 
El problema està en la gestió, ja que sovint s’han acordat en el debat pressupostari mesures que 
després no s’han executat correctament.  
 
És positiu (afirma Ramon) construir la nova caserna policial, i en els darrers temps s’han creat 
places d’agent, però caldrà veure si les quatre noves places creades ara es cobriran ràpidament. 
Quant als agents de més edat., caldria preveure jubilacions anticipades o segones ocupacions 
dins l’Ajuntament. Pel que fa al microbús, és bo que es potenciï, i podria plantejar-se una 
campanya d’ús gratuït per a qui es desplaça a les escoles. També és correcte l’augment en parcs 
i jardins, però la realitat és que fins ara els espais verds han estat deficientment mantinguts. 
 
Josep Ramon considera que caldria reasfaltar més els carrers, millorar l’enllumenat públic i la 
senyalització viària horitzontal. La neteja viària al centre ha millorat, però als barris presenta 
mancances que s’haurien de corregir, potenciant el control sobre l’empresa concessionària. Són 
positius els increments en llars d’infants, xecs servei, agents cívics i treball vers la immigració 
des de les associacions, i Ramon proposa que els representants de les associacions de veïns que 
treballen en aquests camps tinguin més seguretat, fent-se càrrec l’Ajuntament d’una 
assegurança. També considera positiu l’increment en subvencions per ascensors, però lamenta 
que a l’Espirall s’hagi trigat sis mesos per instal·lar dos ascensors. 
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Josep Ramon demana que s’agilitin els tràmits per a la concessió de llicències urbanístiques, 
que es faci més seguiment del procés de les obres del tren i que es gestionin més subvencions 
per a les obres del museu. Creu que s’han de destinar més recursos per al lloguer per part de 
joves, preveure inversions per a la televisió digital i el possible increment de places del nou 
aparcament de l’Espirall, i que els plans transversals són poc operatius i es limiten a editar 
fulletons i a celebrar rodes de premsa 
 
Josep Ramon anuncia que decidirà el seu vot a la vista de les explicacions addicionals que doni 
l’equip de govern. 
 
Aureli Ruiz (grup de CiU) exposa la postura de CiU respecte del pressupost. A parer seu, és un 
document que genera dubtes, ja que actuacions que es programen en el pressupost després no es 
compleixen bé o es fan molt tard, i cita els exemples de la rambla de Nostra Senyora o 
l’aparcament de les Clotes, dels quals fa anys que se’n parla. De fet, en els diferents 
pressupostos hi ha encara uns 40 milions d’euros pendents d’execució. 
 
Aureli Ruiz considera que el pressupost no és social ni arriba a la gent. Així, el 30% de recursos 
per a polítiques socials a què es refereix l’equip de govern no és real perquè es tracta d’una Àrea 
que engloba molts serveis, la dotació del 5% del total per a seguretat ciutadana és insuficient 
(fan falta més places d’agent, sobretot de barri, i que la policia es vegi realment al carrer) i les 
polítiques d’habitatge només representen el 0,54% del pressupost. 
 
Ruiz també observa que no hi ha idees noves, sobretot en matèria d’inversions. Es planifica poc, 
i les inversions no són engrescadores. A més, depenem molt de les subvencions, de les vendes 
de terrenys i dels crèdits, i seria necessari que una part dels ingressos corrents es destinessin 
també a inversions. 
 
Quant als ingressos, Aureli Ruiz afirma que en realitat l’aportació del vilafranquí mitjà 
augmentarà l’any vinent un 10,5%. Ingressos com l’IAE i l’IBI es pressuposten per sota de la 
recaptació d’enguany, la qual cosa és una espècie de trampa per a l’any 2007 poder anar 
incrementant el pressupost en base a majors ingressos. 
 
CiU (recorda Aureli Ruiz) ha fet arribar a l’equip de govern aportacions. Caldria planificar les 
inversions, i reforçar el personal tècnic de la casa amb la incorporació d’algun enginyer. Ara 
s’ha convocat un concurs per tirar endavant el projecte d’urbanització de la llosa del tren, obra 
que pot costar uns 15 milions d’euros, ignorant-se com es pagarà (caldria anar preveient alguna 
reserva). Cal també remodelar “Cal Berger” com equipament de joventut, preveure ja 
definitivament un del tot necessari aparcament de camions, fer més inversions en via pública 
(reasfaltat, contenidors soterranis, etc.) i preveure el desplegament de la televisió digital local. 
 
Aureli Ruiz anuncia el vot contrari de CiU respecte del pressupost. Acaba dient que l’IPC de 
novembre és del 2,6%, l’augment de les Ordenances Fiscals del 3,7%, i en canvi la partida per a 
òrgans de govern s’apuja el 4,6%, preguntant-ne les raons. 
 
El Coordinador de Govern Ramon Xena afirma, fent referència a la intervenció d’algun grup 
sobre l’alta despesa en esports, que aquesta també comporta una atenció a les persones. Són 
necessàries inversions en esports tenint en compte que les instal·lacions esportives generen més 
de 600.000 usos anuals. Xena fa un repàs de totes les actuacions fetes o programades en matèria 
d’habitatge social, algunes d’elles adreçades a col·lectius especials, i afirma que es tracta 
d’actuacions molt importants que no necessàriament es reflecteixen en el pressupost de 
l’Ajuntament. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero, en resposta als grups de l’oposició, afirma en síntesi: 
 
- Quant a la intervenció de la CUP, defensa que per a la gent gran no es fa només atenció 
domiciliària, sinó també pisos tutelats, residències, etc. Que es creen efectivament noves places 
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d’educadora de llar d’infants, que els ingressos procedents de la venda de terrenys no es poden 
destinar a despesa corrent, que la cobertura del tren no és una amenaça sinó una oportunitat, que 
es fan importants actuacions en matèria d’habitatge, que s’ha de millorar l’alberg juvenil i les 
accions sobre la via pública, que s’han elaborat projectes amb participació ciutadana i que 
s’estudiaran els pressupostos participatius, etc. 
 
- Respecte de la intervenció del PP, Romero afirma que es reforçarà el control de les empreses 
concessionàries amb inspectors, que  s’augmenten els recursos per a les associacions de veïns i 
que s’estudiarà el millor sistema de garanties per als seus membres i que el govern municipal 
prioritzarà el museu i el nou auditori. 
 
- Pel que fa a la intervenció de CiU, Francisco Romero manifesta que no és cert que 40 milions 
d’euros estiguin pendents d’executar, ja que Ruiz ha inclòs en el seu càlcul els fons per al 
cobriment del tren, que es fa política d’habitatge, que el problema dels ingressos de l’IAE ve de 
decisions de l’Estat, que els terrenys industrials s’han de vendre per a finançar inversions 
mentre que els residencials es destinen a habitatge social, que els òrgans de govern tindran el 
mateix increment econòmic que el personal municipal i que sobre la televisió digital el que avui 
correspon és aprovar el pressupost de SERCOM elaborat pel seu consell d’administració. 
 
Otger Amatller (CUP) demana fets, i no paraules, i afirma que la despesa en esports no s’ha de 
sobredimensionar malgrat el nombre d’usuaris, que s’han construït 140  habitatges protegits 
però que aquesta xifra no és suficient ni arriba al 20% previst, que seran necessàries més noves 
places de llars d’infants i que el cobriment del tren no fa por però condiciona, com a 
conseqüència de la deficient negociació del conveni per al soterrament i el cobriment. 
 
Josep Ramon (PP) fa palès el seu vot favorable, perquè coincideix amb l’equip de govern amb 
bastants objectius, i les discrepàncies en matèria de gestió es poden tractar més endavant. 
Considera que l’equip de govern fa una aposta pel museu i es compromet a preveure 
assegurances per als membres de les associacions de veïns que col·laboren en programes 
municipals. 
 
Aureli Ruiz (CiU) reconeix que és cert que es fan algunes coses encertades, ja que amb més de 
48 milions d’euros de pressupost qualsevol grup faria alguna actuació positiva. Insisteix en el 
fet que una part dels ingressos hauria de finançar inversions, sense que aquestes depenguin 
només de la venda de terrenys. També creu que la televisió digital l’ha de tirar endavant 
l’Ajuntament juntament amb els altres municipis membres del nou Consorci, i que el que ha dit 
sobre l’IAE no té res a veure amb la llei, sinó que la realitat és que per a l’any 2007 s’ha 
pressupostat una quantitat que no lliga amb la recaptació real dins l’any 2006. 
 
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve remarca que ha existit força diàleg sobre el pressupost, i que 
s’han escoltat les demandes ciutadanes. Es preveuen múltiples accions en favor de les persones, 
de millora de la via pública, etc. També es porten a terme inversions, i tot això en el marc 
d’unes finances municipals molt sanejades. 
 
 
VI. CRÈDIT FINANÇAMENT INVERSIONS 
 
Es dóna lectura al CRÈDIT LOCAL i sotmès a les condicions que imposen les normes 
reguladores. dictamen següent: 
 
    PRIMER:  Sol·licitar una operació de crèdit per import d’UN MILIÓ NOU-CENTS 
DISSET MIL DUES-CENTS TRETZE EUROS (1.917.213,00 €) amb la finalitat d’obtenir els 
recursos necessaris per al finançament dels projectes d’inversió que figuren en el pressupost 
municipal de l’exercici de 2007. 

SEGON: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè efectuï totes  les gestions 
necessàries davant l’entitat financera Caixa de Catalunya, signant, junt amb la Diputació de 
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Barcelona el conveni regulador del programa CRÈDIT LOCAL per a l’obtenció d’un préstec 
d’import 1.917.213,00 €. 

TERCER: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona una subvenció del tipus d’interès del 
mateix préstec, amb càrrec al programa 

QUART: Facultar la Diputació de Barcelona perquè, si escau, en nom d'aquesta 
Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir l'autorització de la 
Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació de Barcelona gestioni 
precisa autorització. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero remarca que es tracta del crèdit habitual, en òptimes 
condicions, que es demana a través de la Diputació per a finançar inversions municipals. 
 
 
VII. CESSIÓ TERRENYS CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 15 de novembre de 2005, va 
aprovar inicialment la cessió gratuïta a la Generalitat de Catalunya d’uns terrenys de 2.700 m2 
de superfície aproximadament situats a la zona d’equipaments del sector de sòl de Llevant de 
Vilafranca del Penedès, amb façana a l’avinguda de la Pelegrina, amb la finalitat de construir-
hi i posar en funcionament un Centre d’Atenció Primària (equipament sanitari). 

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

puntuals de l’acord adoptat, especialment pel fet que l’entitat cessionària ha de ser el Servei 
Català de la Salut, el qual malgrat pertànyer a la Generalitat de Catalunya és una entitat amb 
personalitat jurídica pròpia. 
 

Per això, s’ACORDA: 
1. Modificar l’acord del ple municipal de 15 de novembre de 2005, en el sentit següent: 

 
a) Determinar que la cessió gratuïta del domini del bé immoble a què fa referència 

l’acord té lloc a favor del Servei Català de la Salut. 
b) Ratificar que la construcció del Centre d’Atenció Primària podrà ser portada a 

terme per l’entitat cessionària (Servei Català de la Salut) o per un tercer mitjançant qualsevol 
negoci jurídic. 

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

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

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

2. Constatar que la condició d’eficàcia que contenia el punt sisè de l’acord de 15 de 
novembre de 2005 ja s’ha acomplert, atès que d’acord amb el planejament urbanístic 
actualment vigent els terrenys objecte de cessió tenen una qualificació urbanística 
d’equipament compatible plenament amb l’ús sanitari. 

3. Notificar aquest acord a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat 
(Departament d’Economia i Finances), i al Departament de Salut de la Generalitat. 
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Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Salut Francisco Álvarez remarca que el ple ja va acordar la cessió. Ara es tracta 
d’especificar que el beneficiari és el Servei Català de la Salut, i d’ajustar-se al protocol 
estàndard per a les cessions. Ja estan en marxa els tràmits del projecte. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que la cessió es va acordar fa un any, en base a una demanda anterior. 
Llavors el sistema sanitari estava saturat i ara encara ho està més. No és acceptable tant de 
retard, i cal fer pressió perquè el nou ambulatori sigui una realitat ben aviat. 
 
Francisco Álvarez i l’alcalde Marcel Esteve responen que fa poc va visitar la vila la consellera 
de Salut, i en aquest mateix saló de sessions es va comentar el programa. Es tracta de fer el 
projecte i començar les obres a finals de l’any 2007. 
 
 
VIII. CONSELL DE LA FESTA MAJOR 
 
Es presenta el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2006, va aprovar 
el protocol de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, el qual preveu la creació d’un  
Consell que ha de vetllar pel compliment del protocol i per la bona marxa, la millora i la 
renovació de la nostra Festa Major. 

Atès que el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret 
legislatiu 2/2003) regula els òrgans de participació sectorial dels municipis en els seus articles 
62 i següents. 

Atès que s’ha elaborat la proposta adient de Reglament regulador d’aquest Consell de 
la Festa Major, s’ 
  

ACORDA: 
1. Disposar la creació, d’acord amb l’article 62 de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i com a  òrgan de participació sectorial, del Consell de la Festa Major de Vilafranca 
del Penedès. 

2. Aprovar el Reglament del  Consell de la Festa Major, en els termes del document 
incorporat a l’expedient, el qual preveu el seu objecte, funcions, composició,   règim de 
funcionament i renovació. 

3. Publicar aquest acord i el Reglament aprovat en forma legal. 
  
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
En nom de l’equip de govern, el regidor de Cultura Joan Ríos destaca que l’elaboració del text 
ha comportat una important tasca prèvia, i respon al compromís de sotmetre la qüestió a aquesta 
sessió plenària. Cal disposar d’un òrgan participatiu, consultiu i vinculant, que faci possible la 
participació ciutadana en aquesta matèria, encara que en les grans decisions el ple municipal 
sempre pot tenir la darrera paraula. Dóna les gràcies als grups municipals per les seves 
aportacions, i a tothom qui ha col·laborat (comissió de protocol, serveis tècnics de cultura, etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) agraeix també les aportacions de tothom qui ha col·laborat. Celebra que 
el govern hagi complert el seu compromís, i la CUP votarà a favor tant del Consell com del 
protocol de la Festa Major. Demana esforç i dedicació als membres del Consell. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la proposta. No obstant, opina que quan el Consell 
modifiqui el protocol i s’hagi de sotmetre al ple per haver-hi discrepàncies, abans hi hauria 
d’haver mecanismes per expressar les opinions ciutadanes. 
 
Josep M. Figueras (CiU) pren postura a favor del Reglament i agraeix l’esforç dels membres de 
la Comissió. És positiva l’existència d’aquest òrgan sense participació directa dels grups 
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municipals, malgrat que el ple tindrà unes funcions de control. Tothom hi ha de poder dir la 
seva, i s’haurà de fer un esforç per difondre la festa fora de les nostres contrades. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que ell pensava que la creació del Consell no s’aprovaria, i es 
felicita per l’esforç que tothom ha fet. Vol felicitar especialment Joan Ríos per fer front a un 
tema polèmic, i aquest fet demostra que amb voluntat es pot arribar al consens en moltes 
matèries. 
 
 
IX. REPRESENTANTS MUNICIPALS EN CENTRES EDUCATIUS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que la Junta de Govern Local en les sessions de 13 de novembre, 27 de novembre i 
4 de desembre de 2006, va  acordar sotmetre els acords aprovats en relació als 
nomenaments de representants als consells escolars dels centres, a la ratificació del Ple 
Municipal, s’ 

 
ACORDA: 
Ratificar els acords de la Junta de Govern Local de data 13 de novembre, 27 de 

novembre i 4 de desembre de 2006, en referència als nomenament de representants als 
consells escolars dels centres, segons el següent detall : 

Atès el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es regulen la constitució i la composició 
del consell escolar, la selecció del director o de la directora i el nomenament i el cessament 
dels òrgans de govern dels centres docent públics de nivell no universitari de Catalunya 
(DOGG número 4161 de 25 de juny de 2004). 

Atesa la Resolució EDC/2037/2004, de 14 de juliol de convocatòria d’eleccions per 
renovar els membres dels consells escolars dels centres docents privats concertats (DOGC 
número 4181 de 23 de juliol de 2004). 

Atès que l'ajuntament del terme municipal en el qual es troben ubicats els centres han de 
notificar als directors o directores d’aquests el/la representant designat/da per la corporació. 

 
S'ACORDA: 

 
1. Nomenar representant als consells escolars dels centres d'educació infantil i primària 

Estalella Graells, Baltà Elias, Mas i Perera, Pau Boada,  Cristòfor Mestre i Dolors Piera; i als 
centres d'educació secundària Milà i Fontanals, Eugeni d'Ors,  Alt Penedès, Escola Oficial 
d’Idiomes i Escola Municipal d’Arts ARSENAL; als col.legis concertats El Carme, Montagut, 
Sant Josep i Santa Anna i Sant Ramon de Penyafort i a l’Escola d’Adults, a la regidora 
d'Educació Sra. Lourdes Sánchez i López, en el supòsit de coincidència en la convocatòria de 
la reunió de dos Consells o bé per malaltia, la substituiran les següents persones, tècnics o 
tècniques del servei d’Educació: 
 CEIP Estalella Graells, CEIP Baltà Elias, CEIP Mas i Perera, CEIP Pau Boada,  CEIP 
Cristòfor Mestre i CEIP Dolors Piera.    La Sra. Roser Vives i Tort 

 
IES Milà i Fontanals, IES Eugeni d'Ors i IES  Alt Penedès. La Sra. Anna Carballo i 

González o el Sr. Josep Santacana i Bové 
L’Escola Oficial d’Idiomes i Escola Municipal d’Arts ARSENAL. La Sra. Dolors Peñafiel i 

Hervás.  
Col·legi El Carme, Montagut, Sant Josep i Santa Anna i Sant Ramon de Penyafort . El 

Sr. Josep Santacana Bové 
L’Escola d’Adults. La Sra. Roser Vives i Tort.  

 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
 
X. MOCIÓ CONTAMINACIÓ LLUMINOSA 
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Es presenta la següent moció de CiU: 
 

La Llei 6/2001, de 31 de maig, va regular l’ordenació ambiental de la il·luminació per a 
la protecció del medi ambient de nit amb la finalitat de mantenir, al màxim possible, les 
condicions naturals d’aquestes hores en benefici de les persones, de la fauna, de la flora i dels 
ecosistemes generals, de promoure l’eficiència energètica de la il·luminació exterior, i d’evitar 
la intrusió de llum artificial no necessària a cases i equipaments, a fi de prevenir i corregir els 
efectes pertorbadors de la contaminació lluminosa en la visió del cel. 

Un enllumenat nocturn excessiu o defectuós constitueix una forma de contaminació, en 
tant que afecta la visió del cel, el qual forma part del paisatge natural i ha d’ésser protegit, tant 
perquè es tracta d’un patrimoni comú de tots els ciutadans i ciutadanes com per la necessitat de 
possibilitar l’estudi científic. 

Aquesta llei determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les 
característiques i especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser 
admissible i també regula els aspectes relatius a les intensitats de brillantor permeses, al disseny 
i la instal·lació de l’enllumenat i al règim estacional i horari d’usos. 

També estableix les obligacions de les administracions públiques per assegurar el 
compliment dels objectius que persegueix, fixa els ajuts econòmics necessaris d’adaptació dels 
enllumenats existents a les noves prescripcions, regula el règim sancionador i disposa que s’han 
d’impulsar campanyes de conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental que 
planteja la contaminació lluminosa. 

De conformitat amb el reglament de desenvolupament d’aquesta llei, aprovat mitjançant 
el Decret 82/2005, de 3 de maig, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha d’aprovar el 
mapa de la protecció a la contaminació lluminosa a Catalunya abans del juny del 2007. Cal tenir 
present que el Departament  comunicarà a cada municipi la proposta de zonificació 
corresponent al seu terme i, a partir d'aquesta zonificació, l’ajuntament podrà proposar 
modificacions raonades, sempre que no impliquin una reducció de la protecció assignada. En 
aquesta fase l'ajuntament concretarà les àrees de menor protecció (E4). 

D’altra banda, abans del 31 de desembre de 2007 els ajuntaments hauran de comunicar 
a l’Oficina per a la prevenció de la contaminació lluminosa el seu Pla municipal d’adequació de 
la il·luminació exterior existents. Aquest pla ha de concretar el programa d’actuacions per a 
l’adaptació de l’enllumenat públic i les accions per promoure l’adequació de la il·luminació 
exterior de titularitat privada.  
El pla ha de contenir l’anàlisi de la il·luminació exterior per zones de protecció a la 
contaminació lluminosa del municipi, les actuacions prioritzades i el calendari d’execució de 
l’adaptació, en funció de la incidència de la contaminació lluminosa al medi ambient. 

Així mateix cal tenir present que l’Oficina per a la protecció de la Contaminació 
Lluminosa assessorarà i col·laborarà amb els ajuntaments per a la redacció del Pla municipal 
d’adequació de la il·luminació exterior. 

Ens trobem davant uns terminis molt curts de temps on tant la Generalitat com els 
ajuntaments hauran de fer un esforç suplementari per tal de complir amb la planificació 
corresponent abans que acabi el 2007. Entenem que es tracta d’una necessitat inherent als 
problemes mediambientals globals que pateix el nostre planeta i en la mesura del possible tots 
els actors implicats hem d’aplicar les mesures adients sense perdre mes temps. 

L’adaptació final de tota la il·luminació exterior existent en data a l’entrada en vigor del 
Reglament s’ha de realitzar abans del 31 d’agost del 2009. 

 
Per tot això demanem al ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
PRIMER.- INSTAR el departament de Medi Ambient i Habitatge a comunicar a aquest 

ajuntament la proposta de zonificació corresponent al nostre municipi, dins el mapa de la 
protecció a la contaminació lluminosa a Catalunya, per tal que des d’aquesta corporació es 
puguin proposar les modificacions que es creguin raonables, i perquè aquest ajuntament pugui 
concretar les àrees de menor protecció (E4). 

SEGON.- INSTAR el Departament de Medi Ambient i Habitatge  de la Generalitat de 
Catalunya a convocar els ajuts corresponents per a l'elaboració i execució dels projectes 
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d'adequació de les instal·lacions d'il·luminació exterior i a impulsar campanyes de 
conscienciació ciutadana envers la problemàtica ambiental que planteja la contaminació 
lluminosa. 

TERCER.- INSTAR l’equip de govern a iniciar els tràmits pertinents per tal de redactar 
el Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior existents, amb l’assessorament i 
col·laboració de l’Oficina per a la Protecció de la Contaminació Lluminosa. 

QUART.- APROVAR la creació d’una comissió formada per tots els grups municipals 
que tindrà com a finalitats redactar de forma consensuada l’esmentat Pla municipal d’adequació 
de la il·luminació exterior existents, el seguiment de la seva elaboració, abans de la seva 
aprovació definitiva pel ple d’aquesta corporació. 

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquesta acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Medi Ambient i Habitatge i als diferents grups parlamentaris. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 13 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Josep M. Figueras (CiU) manifesta que es tracta d’un assumpte important, ja que es paga molt 
per l’enllumenat públic i cal millorar-ne l’eficiència. Ja s’han portat a terme accions com el 
canvi de làmpades, però s’ha d’atacar la contaminació  lluminosa. S’ha de redactar el Pla 
d’acord amb la llei, i hi ha aspectes a millorar com disposar d’un control centralitzat de 
l’enllumenat. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) es congratula per la preocupació mediambiental de 
CiU, però anuncia que els grups de govern no donaran suport a la moció. La Llei es va aprovar 
l’any 2001 i no es va desenvolupar fins al 2005, i imposar ara presses a la Generalitat quan 
s’han de planificar més de 900 municipis no és adient. A Vilafranca es treballa des de fa temps 
en aquestes qüestions, i de fet ara gairebé tots els llums són de vapor de sodi. La lluita contra la 
contaminació lluminosa intenta que la llum no es dispersi cap al cel, i ja s’hi treballa. Recober 
considera que no té sentit crear una comissió política per a una qüestió tècnica, i afirma que el 
Pla ja el té a les seves mans l’equip de govern des de maig de 2006, però s’ha de millorar. Hi ha 
temps fins al 2009, i a aquestes alçades del mandat municipal el debat no procedeix. 
 
Josep M. Figueras (CiU) manifesta que si ja s’han fet els deures cal posar-ho en coneixement de 
la Generalitat, i exigir que aquesta faci els seus. La moció no va en contra de ningú, i lamenta 
que Patro Recober tingui poca ambició. Otger Amatller (CUP) destaca que si el Pla està elaborat 
els punts 4 i 5 de la moció no tenen sentit, però en canvi és positiu reclamar a la Generalitat que 
faci els seus deures. 
 
Patro Recober (grups de govern) respon que en l’època de govern de CiU a la Generalitat es va 
fer la llei però res més. Va ser l’any 2005 (govern de progrés) que la llei es va desenvolupar, i ja 
s’estan fent els estudis corresponents, per la qual cosa no toca exigir a la Generalitat que 
acceleri encara més el procés. 
 
 
XI. MOCIÓ RETRANSMISSIÓ PLENS PER TV 
 
Es llegeix la següent moció del grup de CiU: 
 

Atès que és coneguda la importància de la motivació de la ciutadania pels temes de la 
política local. 

Atès que la millor forma de fomentar aquest interès és la possibilitat de la participació 
ciutadana i lògicament la transparència i informació de tot el que es debat a l’Ajuntament de la 
vila. 

Atès que en el Ple de l’Ajuntament es debaten els temes polítics de més interès a la vida 
local. 

Atès que interessa que el ciutadà pugui seguir pels màxims mitjans possibles el 
desenvolupament d’aquest Ple. 
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Atès que no és estrany que en ciutats com la nostra els Plens es retransmetin per 
televisió a més de per la ràdio ( Vilanova o Igualada per exemple). 

Atès que segons la llei de la TDT, i que Vilafranca ha acordat adherir-se al nou 
Consorci que s’ha creat a l’efecte, diu que cal que les televisions locals produeixin 32 hores de 
programació pròpia, la qual cosa fa que s’hagin de realitzar més programes de producció pròpia, 
com retransmissions, entrevistes, reportatges, etc, que ajudin a complir el que marca aquesta 
llei. 

 
Per tot l’exposat, el grup municipal de CiU proposa que per part del ple es prengui el 

següent acord: 
1. Que es traslladi a SERCOM que el Ple de l’Ajuntament sigui transmès en directe tan 

per la ràdio com per la televisió. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 13 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
 
Pere Regull (CiU) recorda que una moció semblant ja es va presentar fa temps, i s’anirà 
presentant si cal amb certa regularitat. Per participar cal estar informat. El ciutadà ha de poder 
escoltar i veure el ple, i no és cert que s’hagi d’avorrir perquè en el ple es tracten els assumptes 
locals que interessen. A més, ara amb la televisió digital hem d’elaborar moltes hores de 
programació pròpia, i la retransmissió dels plens hi té cabuda. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que alguns plens poden ser pesats, però ningú no estaria obligat a 
veure’ls sencers. Seria positiva la retransmissió televisiva. Josep Ramon (PP) dóna també suport 
a la moció. 
 
Lourdes Sánchez (grups de l’equip de govern) es remet als arguments emprats quan es va 
rebutjar fa un temps la mateixa moció. SERCOM fa TV i ràdio, i ara que s’ha d’implementar la 
televisió digital i que queden pocs mesos per a les eleccions no és el moment de prendre una 
decisió com aquesta. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afegeix que la TV digital no serà només de Vilafranca, i es pregunta 
què passaria si municipis com Sant Sadurní, els Monjos, etc. demanessin també la retransmissió 
de les seves sessions plenàries. 
 
 
XII. MOCIÓ PROGRAMA “CONTRAPUNT” 
 
Es presenta la següent moció de CiU: 
 

Atès que la millor manera de fomentar la participació ciutadana és que hi hagi el 
màxim d’informació, i que aquesta sigui plural i amb igualtat d’oportunitats per a totes les 
formacions polítiques representades a l’Ajuntament de Vilafranca. 

Atès que el ciutadà està perfectament informat de les accions que està portant a terme 
l’equip de govern a través de entrevistes diàries a la radio i televisió Vilafranca, programes 
monotemàtics a radio i televisió, exposicions pagades amb diner públic, actes i inauguracions, 
el butlletí municipal, etc. 

Atès qUe, a més de tot això, l’equip de govern disposa d’un espai regular a la televisió 
anomenat “Des de l’Alcaldia” i un altre d’una hora a la ràdio on l’Alcalde pot exposar el que 
convingui. També disposa l’equip de govern d’entrevistes setmanals a la ràdio on exposen no 
només la feina que es fa des de l’Ajuntament, si no que també s’expressen opinions polítiques 
així com crítiques als partits de l’oposició, sense dret a rèplica. 

Atès que la oposició, malgrat ser també Ajuntament, no té assignada cap partida en el 
pressupost per tal de fer exposicions on exposar la seva visió dels temes, ni té la possibilitat de 
que se li dediquin programes monotemàtics. 

Atès que “Contrapunt” és l’únic programa a ràdio i TV Vilafranca on els grups de 
l’oposició poden explicar de forma individual les seves opinions i propostes,  
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Atès que fins ara, sorprenentment en un programa que es diu “Contrapunt”, i que, per 
tant ha de ser un contrapunt a l’opinió del govern, en aquest programa no tan sols hi intervé 
l’oposició sinó també els partits de l’equip de govern, originant-se que cada mes i mig hi ha 
dues setmanes sense que l’oposició tingui cap espai regular d’opinió a la ràdio ni a la televisió. 

Atès que en la televisió el programa “Contrapunt” tan sols té assignat un espai d’uns 3 
minuts quan l’entrevista a la ràdio és d’uns 25 minuts. Per això, i simplement gravant la 
mateixa, es podria emetre sencera per televisió.  
  
Per tot l’exposat, el grup municipal de CiU proposa que per part del ple es prengui el següent 
acord: 

1.- Que es manifesti a SERCOM la conveniència de que en el programa  “Contrapunt” a 
ràdio i televisió intervinguin tan sols els grups de l’oposició, atès que l’equip de govern disposa 
d’altres espais i entrevistes que cobreixen sobradament les seves actuacions. 

2.- Que es manifesti a SERCOM la conveniència de que el programa “Contrapunt” 
s’emeti per televisió, essent íntegrament la mateixa entrevista que es fa per la ràdio. 
 
Pere Regull (CiU) destaca que el govern ja té prou espais i mitjans per explicar les seves 
opinions. El govern té el punt, per la qual cosa és lògic que el contrapunt l’hagin de posar els 
grups de l’oposició. D’altra banda, seria més coherent que l’entrevista de ràdio es gravés, i que 
s’emetés també per televisió. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que està d’acord amb la retransmissió per televisió, almenys 
mentre la televisió no sigui d’abast comarcal o supracomarcal No obstant, i si bé ja tenen 
mitjans per explicar-se, no sembla raonable excloure del programa els grups municipals que 
conformen el govern. El punt dispositiu 1 de la moció no és acceptable. S’afegeix a la postura 
de la CUP el portaveu del PP Josep Ramon. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra contrari a la moció, perquè no és acceptable excloure del 
programa cap grup municipal. Sobre la retransmissió per televisió, la decisió ha de correspondre 
a l’empresa municipal SERCOM. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV-) s’oposa també a la moció. No és el moment, a 
parer seu, d’abordar qüestions com les que es plantegen. 
 
Pere Regull (CiU) explica que no vol fer callar ningú, ja que el govern disposa d’espais sense 
dret a rèplica. Retira el punt primer de la moció i manté el segon 
 
Sotmesa a votació la moció (amb la retirada del punt dispositiu primer) és rebutjada amb 8 vots 
a favor (grups de CiU, del PP i de la CUP) i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i 
d’ERC). 
 
 
XIII. EXERCICI DEL VOT PER DISCAPACITATS 
 
Es presenta la següent moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC i de la CUP: 
 

En el referèndum de l’Estatut de Catalunya els invidents no van poder votar amb 
igualtat de condicions, malgrat la Generalitat havia previst una prova pilot per imprimir les 
paperetes en Braille, perquè la Junta Electoral Central la va desestimar. 

Novament, a les recent celebrades eleccions al Parlament de Catalunya, els invidents 
no van tenir dret al vot lliure i secret tal i com contempla la Constitució Espanyola als seus 
articles 23, 68 i 69. 

“Article 23 
1. Els ciutadans tenen el dret a participar en els afers públics, directament per mitjà 

de representants lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 
2. Tenen també el dret d’accedir en condicions d’igualtat a les funcions i als càrrecs 

públics, amb els requisits que les lleis assenyalin. 
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Article 68 

 5. Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets 
polítics. La llei reconeixerà l’exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del 
territori d’Espanya i l’Estat els el facilitarà. 
 

Article 69 
3. Els votants de cada província elegiran quatre senadors per sufragi universal, lliure, 

igual, directe i secret en els termes que assenyali una llei orgànica.” 
D’altra banda, l’actual redacció de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim 

Electoral General (LOREG) preveu que “les persones que, per defecte físic, estiguin impedides 
per escollir papereta o col·locar-la dins del sobre i lliurar-la al President de la Mesa, poden 
servir-se per aquestes operacions d’una persona de la seva confiança”. En canvi, l’article 86.1 
del mateix text legal estipula que el vot és secret. 

Atès que per a les persones invidents ambdós articles són contradictoris i, en 
conseqüència, no poden exercir el seu dret al vot secret, ja que cal que confiïn en una tercera 
persona. 

Atès que el fet d’imprimir paperetes en Braille faria possible que aquest col·lectiu 
pogués disposar del seu dret a vot secret i lliure sense necessitat de dependre de terceres 
persones. 

Atès que ha de ser voluntat dels poders públics propiciar accions que trenquin les 
barreres d’accessibilitat. 
 

Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi: 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat Espanyol a impulsar mesures que permetin a les 

persones invidents poder exercir el dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i lliure, 
mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin factibles i aplicables. 

Segon.- Traslladar a la Generalitat de Catalunya aquesta proposta de resolució per al 
seu coneixement. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) fa palès que la moció vol garantir l’exercici dels 
drets democràtic per part de tothom (també les persones invidents). Actualment els invidents no 
tenen garantida la intimitat en el moment del vot. 
 
Ramon Xena (ERC) manifesta que la moció vol donar un pas més en favor de la normalització i 
la igualtat. 
 
Otger Amatller (CUP) defensa la  moció i demana encapçalar-la, si bé afirma que la seva 
presentació per part de l’equip de govern denota una mica d’hipocresia, quan fa una moments 
s’han rebutjat mocions a favor de la retransmissió televisiva dels plens i d’un programa. També 
defensa la moció Pere Regull (CiU). 
 
L’alcalde Marcel Esteve, en relació amb l’acusació d’hipocresia feta en un to determinat per 
Otger Amatller, demana que en els plens no s’utilitzin expressions o tons que tinguin un caràcter 
ofensiu o insultant. 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE 
PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT; SUPRESSIÓ DEL PEATGE D’AUTOPISTA DE 
MARTORELL 
 
Fora de l’ordre del dia, i per via d’urgència, es presenta la següent moció de CiU: 
 
 Atès que els grups parlamentaris a Madrid del PSOE (on hi ha adscrits els diputats del 
PSC), ERC i Iniciativa van retirar les seves esmenes als pressupostos de l’estat demanant un 
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rescat parcial del peatge de Martorell de forma que els vilafranquins i penedesencs podessin 
utilitzar l’autopista sense haver de pagar en aquest peatge. 
 Atès que la única esmena que va quedar en aquest sentit va ser la que presentà el grup 
parlamentari català de CiU. 
 Atès que aquesta esmena de CiU va prosperar, malgrat hi van votar en contra els grups 
parlamentaris a Madrid del PSOE (on hi ha adscrits els diputats del PSC)-ERC i Iniciativa. 
 Atès que el proper dijous dia 21 de desembre hi ha el debat de la mateixa esmena en el 
Congres dels Diputats, on es farà una nova votació sobre la mateixa. 

Atès que el tema és prou important pels vilafranquins i penedesencs, demanem que el 
Ple d’aquesta Corporació prengui els següents ACORDS: 

 
Recolzar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Català (CiU) demanant 

l’assignació d’una partida en els pressupostos de l’estat destinada a possibilitar que els usuaris 
vilafranquins i penedesencs puguin quedar lliurats del pagament del peatge de Martorell. 

Notificar aquest acord amb la màxima urgència, per burofax I telefònicament, als grups 
parlamentaris a Madrid dels partits amb representació parlamentaria que debatran l’esmena el 
proper dia 21 de desembre. 

 
Pere Regull (CiU) defensa la urgència, dient que els pressupostos es debaten el dia 21 de 
desembre, i que l’aprovació de l’esmena faria que els penedesencs no haguessin de pagar el 
peatge de Martorell. Fa seves les accions realitzades en la mateixa línia pel president del Consell 
Comarcal. 
 
L’apreciació de la urgència, i l’ampliació de l’ordre del dia, s’aproven per unanimitat. 
 
Ja sobre la moció, Pere Regull (CiU) afirma que es demana l’aprovació pel Congrés d’una 
esmena que preveuria una partida per a rescatar parcialment el peatge. Els vilafranquins i els 
penedesencs en sortirien beneficiats. L’esmena es va aprovar al Senat gràcies a CiU, però ara 
cal que disposi de majoria al Congrés. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i recorda que el PP va votar a favor de l’esmena al 
Senat. 
 
Ramon Xena (ERC) diu que es va parlar de l’assumpte ja des de principis d’agost, i que ell 
mateix des de la presidència del Consell Comarcal ha fet diverses gestions. L’esmena al Senat 
era inicialment de l’Entesa, no integrada dins del grup del PSOE. També una entitat de 
Vilafranca en la qual participa un regidor va recollir signatures, però després de parlar amb 
l’Entesa va lliurar les signatures a un alt representant de CiU. Per tant, la part expositiva de la 
moció no és correcta i demana que se suprimeixi, bo i mantenint la part dispositiva.. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra a favor de retirar la part expositiva per garantir el consens, si bé 
recorda que en el supòsit que CiU no hagués mantingut l’esmena al Senat ara la qüestió estaria 
ja morta. 
 
Finalment, tots els grups proposen i aproven per unanimitat la part dispositiva de la moció, amb 
el redactat següent: 
 

Recolzar l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Català (CiU) demanant 
l’assignació d’una partida en els pressupostos de l’estat destinada a possibilitar que els usuaris 
vilafranquins i penedesencs puguin quedar lliurats del pagament del peatge de Martorell. 

Notificar aquest acord amb la màxima urgència, per burofax I telefònicament, als grups 
parlamentaris a Madrid dels partits amb representació parlamentaria que debatran l’esmena el 
proper dia 21 de desembre. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
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En aquest apartat de l’ordre del dia, tenen lloc les intervencions següents: 
 
a) Otger Amatller (CUP) fa un prec en el sentit que al web municipal s’hi pengin els ordres dels 
dies i les actes més ràpidament, i que també estiguin disponibles totes les actes del mandat 
municipal. 
 
b) Otger Amatller (CUP) demana que es presti més atenció als nuclis perifèrics de Vilafranca 
que toquen a un altre municipi, com és el cas de Pere Pau i Cal Salines. De vegades tenen 
alguna necessitat com per exemple instal·lar un senyal, i cap ajuntament hi té prou cura. 
 
c) Otger Amatller (CUP) pregunta pel cost total que ha tingut l’exposició actualment oberta a la 
capella de Sant Joan (“Vilafranca fa per tu”). L’alcalde afirma que ja es contestarà per escrit. 
 
d) Otger Amatller (CUP) pregunta quin ha estat el cost per a l’Ajuntament que ha tingut la 
recent visita a Vilafranca del Príncep Felip, amb inclusió dels serveis que van deixar de 
funcionar (per exemple quant a Policia Local) arran de l’esmentada visita. L’alcalde manifesta 
que es contestarà per escrit. 
 
L'alcalde, després de desitjar unes bones festes nadalenques a tothom, aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

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


