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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 03/2003 
Caràcter: ordinari 
Data: 6 de maig de 2003 
Horari : de 20,05 a 21,45 hores 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Joan Aguado i Masdeu 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
Àngela Agramunt i Andreu 
Gabriel Albertí i Sala 
Antoni Alsina i Felip 
Lourdes Bohé i Medialdea 
Josep Campamà i Sanabra 
Jordi Cuyàs i Soler 
Francisco Espín i Martínez 
Marcel Esteve i Robert 
Anna Girona i Alaiza 
Celina Guijo i Lobato 
Raimon Gusi i Amigó 
Josep Mª Marrugat i Llarch 
Joan Pareta i Papiol 
Patrocinio Recober i Caballé 
Francisco Romero Gamarra 
Lourdes Sánchez i López 
Josep Soler i Barceló 
Isabel Torrents i Sala 
Joaquim Vázquez i Barbat 
Ramon N. Xena i Pareta 
 
Assisteixen a la sessió, per tant, tots els membres de la corporació. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
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Se sotmet a la consideració del ple l'esborrany de l'acta de la sessió celebrada el dia 18 
de març de 2003. El text de l’acta és aprovat per assentiment. 
 
I. INFORME DE LA SINDICATURA DE GREUGES  
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, i d’acord amb el Reglament orgànic municipal, la 
Síndica de Greuges del municipi Glòria Valeri presenta al ple l’informe o memòria de la 
Sindicatura corresponent a 2002, malgrat que el text s’ha lliurat ja prèviament a tots els 
grups municipals. 
 
Glòria Valeri destaca que la Sindicatura vol estar a disposició de la ciutadania, atendre 
queixes contra actuacions o omissions de l’Administració municipal i fer quan calgui 
funcions de mediació. En la seva tasca ha trobat bona predisposició per part de l’alcalde, 
regidors i tècnics, i destaca especialment la col·laboració dels regidors Jordi Cuyàs i 
Marcel Esteve i dels Caps de Servei Rafael Escobar i Miquel Cartró. 
 
Es mostra optimista quant al funcionament de la institució, encara que això no significa 
conformisme. S’ha intentat fer una tasca de difusió de la Sindicatura i s’ha de continuar 
fent, perquè cal que els ciutadans coneguin l’existència de la Sindicatura i el seu àmbit 
d’actuació. 
 
Malgrat el temps transcorregut, lamenta que no s’hagi solucionat encara definitivament 
la qüestió de la ubicació idònia de la Sindicatura, per bé que sembla que el problema es 
troba en vies de solució i, pel que fa als mitjans personals, i tenint en compte 
l’increment de tasques detectat, considera que l’Auxiliar que col·labora amb ella hauria 
de tenir unes hores fixes de dedicació a la Sindicatura. Per tant, els mitjans tècnics, 
personals i d’ubicació no són encara els més idonis. 
 
Remarca que quan la Sindicatura ha proposat a l’Ajuntament que s’atengués una queixa 
ciutadana la resposta ha estat en tots els casos favorable, malgrat que en ocasions han 
existit retards. 
 
Repassa la Sra. Valeri actuacions externes de la Sindicatura: xerrades en locals 
d’associacions de veïns, contactes amb tots els grups municipals, trobades amb altres 
Sindicatures de municipis de Catalunya, etc. 
 
La memòria presentada detalla els casos en què la Sindicatura ha intervingut, amb 
trenta-dos expedients oberts i trenta-nou consultes ateses. Algun cas, com el d’una finca 
amb molts gossos que ocasionen molèsties, s’arrosega des de fa anys, i encara que s’han 
pres mesures  no s’ha resolt del tot el problema. 
 
Finalment, remarca que es proposa apropar encara més la Sindicatura als ciutadans, ser 
més àgil en la seva actuació i escoltar la gent, tenint present que l’existència de la 
Sindicatura és una garantia de qualitat per als ciutadans i ciutadanes. 
 
Després de la intervenció de la Síndica, prenen la paraula els representants dels diferents 
grups municipals. 
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Antoni Alsina (PPC) felicita la Síndica pel fet que estigui en la línia de complir els seus 
objectius. Considera positiva la difusió que s’ha fet de la institució i l’increment de 
casos detectat. És un fet que la figura es va consolidant, i lamenta que cada any es 
repeteixi la queixa sobre la ubicació i els mitjans disponibles. 
 
Ramon Xena (ERC) felicita també Glòria Valeri i es mostra satisfet pel nivell de 
coneixement que va tenint la institució. La Sindicatura ha de tenir independència (la té), 
però també disposar d’un espai i d’uns mitjans adients. 
 
Josep Mª Marrugat (CiU) reclama també un espai definitiu i mitjans personals per a la 
Sindicatura. L’increment de casos atesos demostra que la figura es consolida. Des de l’ 
equip de govern s’ha de donar una resposta àgil als casos antics que s’arrosseguen, i 
felicita la Síndica per la seva tasca. 
 
Marcel Esteve (grup Socialista) agraeix la dedicació de la Síndica, i considera positiva 
la tasca de resolució de conflictes i de mediació feta. Hi ha aspectes a millorar com la 
difusió de la figura, la seva ubicació, l’agilitat en les respostes, etc. Tot i així, en matèria 
d’espai i de tecnologies s’ha millorat, i també s’ha assignat un Auxiliar a la Sindicatura. 
Destaca que el govern municipal ha atès tots els suggeriments de la Sindicatura, i felicita 
la Síndica per la seva dedicació i la tasca realitzada. 
 
La Síndica Glòria Valeri remarca que va tenir ocasió de parlar amb tots els grups 
municipals, i que té el propòsit de parlar de nou amb tots els grups resultants de les 
properes eleccions municipals. Finalment, l’alcalde Joan Aguado agraeix també la tasca 
de la Síndica i les explicacions donades al ple, perquè es tracta d’una  funció important 
per als ciutadans que s’està portant a terme correctament. 
 
 
II. PRÒRROGA DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍST IQUES 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2002 
i pel fet d’aprovar-se inicialment el nou Pla d’ordenació urbanística municipal, va 
acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, de 
reforma, de rehabilitació, d’enderrocament i d’instal·lació o ampliació d’activitats i 
usos en tot el terme municipal, sense que aquesta suspensió afectés les llicències 
basades en el Pla General d’Ordenació vigent, sempre que es respectessin també les 
determinacions del nou POUM. 

 Atès que l’esmentat acord de suspensió va ser prorrogat per un nou 
acord plenari de data 17 de desembre de 2002, pel qual es va aprovar provisionalment 
el nou Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 Atès que el nou POUM encara no ha estat objecte d’aprovació definitiva 
per part de la Generalitat de Catalunya. 

 Atès que s’estima convenient prorrogar fins l’aprovació definitiva del 
nou POUM la suspensió de l’atorgament de llicències. 
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 Atès que els articles 71 i 72 de la Llei 2/2002, de 14 de març, 
d’urbanisme, obliguen a suspendre l’atorgament de llicències quan s’aprova 
inicialment una modificació del planejament urbanístic en els àmbits en què les noves 
determinacions comporten una modificació del règim urbanístic, sense que les 
suspensions puguin tenir una durada superior als dos anys, s’ 
 
  ACORDA: 

1. Prorrogar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques 
aprovada pel ple municipal en sessions de 28 de maig i de 17 de desembre de 2002. 

2. La pròrroga abastarà fins l’aprovació definitiva del nou planejament general 
derivat de la revisió del Pla General vigent, sense que pugui estendre’s però més enllà 
del dia 28 de maig de 2004. 

 
3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província, en un dels diaris 

de més divulgació a Catalunya i en setmanaris locals o comarcals d’informació. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Soler recorda que d’acord amb la llei el ple ja va 
suspendre l’atorgament de llicències, només quan existís incompatibilitat entre el 
planejament actual i el futur. Cal prorrogar la suspensió fins l’aprovació definitiva del 
nou POUM. Tot sembla indicar que la Comissió d’Urbanisme aprovarà definitivament 
el Pla el 7 de juny, i segons les reunions tècniques celebrades fins ara la Comissió 
considera correcte el Pla, més enllà d’aspectes puntuals derivats de la interpretació de la 
nova Llei d’urbanisme, perquè s’ha de tenir en compte que el de Vilafranca és el primer 
Pla que es tramita d’acord amb aquesta llei. 
 
 
III. MODIFICACIÓ PUNTUAL PLA PARCIAL LA GIRADA I  
 
Es posa a la consideració del ple el dictamen següent: 
 

Vist l’expedient tramitat per a la modificació puntual del Pla parcial la Girada 
I, redactada pels serveis tècnics municipals, consistent en una alteració del redactat de 
l’article 19 de les normes urbanísitiques, per a l’admissió potencial de diferents usos 
públics col·lectius en la zona d’equipaments del sector. 

Atès que l’expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública, i publicats els 
anuncis adients en el Butlletí Oficial de la província núm. 51, de data 28 de febrer 
passat, i en el diari La Vanguardia del dia 22 del mateix mes de febrer, no s’han 
formulat al·legacions ni reclamacions. 
 Atesa la resolució de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat, de data 4 d'octubre de 1994, publicada en el DOGC núm. 1973, de 16 de 
novembre, per la qual es declara el sector de la Girada com a sector d'urbanització 
prioritària, amb els efectes legals inherents a aquesta declaració, entre els quals i segons 
l'article 79.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, es troba l’atribució de la 
competència per a l'aprovació definitiva del Pla parcial a aquest Ajuntament. 
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Per tot això, s’ACORDA: 
Primer.- Aprovar definitivament, en els mateixos termes de l’aprovació inicial 

acordada per la Comissió de Govern de data 17 de febrer passat, la modificació 
puntual del Pla parcial la Girada I, consistent en l’alteració del redactat de l’article 19 
de les normes urbanístiques i, en definitiva, en l’admissió potencial de diferents usos 
públics col·lectius en la zona d’equipaments del sector. 

Segon.- Comunicar l’acord anterior a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona i ordenar-ne la seva publicació en forma legal. S’ha de publicar de forma 
íntegra el nou text de l’article 19 de les normes urbanístiques del Pla parcial. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor Josep Soler explica que es tracta de modificar un únic article de les normes, 
relatiu a l’ús concret de la zona d’equipaments del front de la via. Es pretén ampliar el 
ventall d’usos possibles per adaptar-se a les necessitats de cada moment. La qüestió ha 
sorgit arran de la ubicació dels nous Jutjats, perquè es vol un lleuger canvi 
d’emplaçament dins la mateixa zona, de manera que l’edifici judicial i l’Arxiu Històric 
(construccions emblemàtiques) no quedin massa junts, sinó que pel contrari existeixi 
una zona intermèdia apta per aparcament arbrat o altres usos. 
 
 
IV. CESSIÓ DE TERRENYS PER A NOUS JUTJATS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 13 d’abril de 1999, va acordar per 
unanimitat cedir a la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia) la titularitat del 
domini d’una superfície de terreny de 3.194 m2 situada en el sector de sòl la Girada I que 
conformava parcialment la finca registral núm. 22.193 de Vilafranca, per tal de destinar 
aquests terrenys a la construcció d’un nou edifici judicial. Igualment, es va autoritzar la 
signatura d’un conveni entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament, relacionat amb el 
trasllat de les actuals dependències judicials al nou emplaçament. 
 Atès que mitjançant una escriptura pública de segregació i cessió, de data 28 de maig 
de 2002 i autoritzada pel notari de Barcelona José-Javier Cuevas Castaño, es va procedir a la 
segregació, respecte de la finca registral núm. 22.193, d’una superfície de 3.194 m2 que 
actualment conforma una finca independent, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 
1530, llibre 611 de Vilafranca, foli 20, finca 27.079. Mitjançant la mateixa escriptura, es va 
cedir el domini de la finca segregada a la Generalitat de Catalunya. 
 Atès que en aquests moments la Generalitat té confeccionat el projecte corresponent al 
nou edifici judicial, i té previst l’inici de les obres en el decurs dels propers mesos. Tanmateix, 
s’ha considerat que seria convenient una lleugera alteració de l’emplaçament de l’edifici, la 
qual alteració no ha de comportar la necessitat de canvis rellevants en relació amb el projecte. 

 Atès que el nou emplaçament previst per a l’edifici judicial té igualment 
una superfície de 3.194 m2 i se situa en la zona d’equipaments públics del sector la 
Girada I, a segregar dins de la finca registral confrontant núm. 22.191, i ha de 
permetre que entre l’Arxiu Històric Comarcal i els nous Jutjats quedi una distància no 
edificada raonable, de manera que es millori la perspectiva estètica dels dos edificis i 
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es faci viable disposar de més sòl lliure apte per a l’aparcament en superfície i per 
altres usos públics. 
 
 Per tot això, s’ ACORDA: 
 1r. Deixar sense efecte la cessió de terrenys a favor de la Generalitat de Catalunya, 
destinats a la construcció d’un nou edifici judicial, aprovada pel ple municipal el dia 13 
d’abril de 1999 i formalitzada mitjançant una escriptura pública autoritzada pel notari de 
Barcelona José-Javier Cueñas Castaño el dia 28 de maig de 2002. En conseqüència, el domini 
dels terrenys segregats i cedits, que conformen actualment la finca registral núm. 27.079 de 
Vilafranca, revertirà a favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 2n. Disposar la cessió a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justíca 
i Interior) de la titularitat del domini d’una superfície de terreny de 3.194 m2 situada en el 
sector de sòl la Girada I, que es correspon amb una part de la finca inscrita al tom 1.259, 
llibre 471 de Vilafranca, foli 73, finca núm. 22.191. La Generalitat ha de destinar el terreny a 
la construcció d’un nou edifici per als Jutjats amb seu a Vilafranca; la construcció s’ha 
d’iniciar dins d’un termini màxim d’un any, i l’immoble s’ha de destinar a la finalitat 
esmentada durant un mínim de trenta anys, produint-se en cas d’incompliment d’aquestes 
condicions la reversió dels béns en favor de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 3r. Els terrenys cedits, que se segregaran de la finca registral núm. 22.191 per a 
formar una finca independent, tenen la descripció següent: “parcel·la rectangular de 3.194 m2 
de superfície, que confronta pel nord i pel sud amb la resta de la finca matriu destinada a 
equipaments; per l’est amb l’avinguda d’Europa i per l’oest amb zona de reserva ferroviària 
paral·lela a la línia del ferrocarril”. Consta a l’expedient un plànol en el qual apareixen 
grafiats aquests terrenys. 
 4t. Es faculta expressament l’alcalde de Vilafranca per atorgar els documents públics 
de segregació que siguin necessaris respecte de la finca registral núm. 22.191, entenent-se si 
cal concedida la llicència municipal de parcel·lació adient, als efectes que la superfície de 
solar cedida, de 3.194 m2, tingui la condició de finca registral independent, i també se’l 
faculta per a signar en nom de l’Ajuntament els documents que calguin per a formalitzar la 
cessió de domini acordada i per a deixar sense efecte la cessió també de domini acordada pel 
ple municipal el 13 d’abril de 1999. 
 5è. Es declara que l’esmentat terreny cedit té la condició de solar i la qualificació 
urbanística d’equipament col·lectiu (sistema d’equipaments, clau 5), usos d’equipaments 
administratius (amb inclusió dels Jutjats), educatius o docents, sanitaris, assistencials, 
socioculturals, recreatius, geriàtrics i d’aparcaments, d’acord amb l’article 19 de les normes 
del Pla parcial del sector aprovades definitivament pel ple de l’Ajuntament en aquesta mateixa 
sessió plenària. 
 6è. Ratificar el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilafranca i la consellera de 
Justícia (actualment de Justícia i Interior) de la Generalitat el dia 8 de juliol de 1999, sobre 
cessió a la Generalitat d’un solar per a la construcció d’un nou edifici judicial, i especialment 
el pacte segon pel qual la Generalitat es compromet a gestionar la devolució a l’Ajuntament de 
l’ús de les dependències de propietat municipal que actualment ocupen els Jutjats de 1ª 
Instància i Instrucció de Vilafranca. 
 7è. Condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la seva acceptació per part de la 
Generalitat de Catalunya. En el cas de manca d’acceptació, es mantindria en els seus propis 
termes la cessió que va ser acordada en sessió plenària de 13 d’abril de 1999. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Soler afirma que, tal com ha explicat en l’anterior punt de 
l’ordre del dia, es tracta de recuperar el solar cedit en el seu dia i de cedir-ne un de 



 7 

proper en millors condicions. L’assumpte s’ha tractat amb el Departament de Justícia, i 
en principi aquest és favorable a la fórmula proposada. 
 
Josep Mª Marrugat (CiU) considera que l’edifici judicial pot estar bé, però no s’ha 
d’oblidar que és necessari un quart Jutjat a Vilafranca i disposar de fiscals per a 
implantar els nous judicis ràpids, tot i que no es tracta d’una competència municipal. 
 
L’alcalde Joan Aguado comparteix el parer de Josep Mª Marrugat i afirma que ha 
plantejat personalment l’assumpte a la consellera de Justícia de la Generalitat. La 
consellera hi està d’acord, però l’assumpte depèn de l’Estat i s’haurà de fer el 
corresponent seguiment. 
 
V. ACORD CONDICIONS DE TREBALL FUNCIONARIS  
 
El text del dictamen és el següent: 
 

Atès que la comissió negociadora del conveni col·lectiu del personal laboral i de 
l’acord de condicions del personal funcionari, composada per representants de la 
corporació i del comitè d’empresa i de la junta de personal, va arribar a un principi 
d’acord sobre el text dels documents que han de regir les condicions de treball a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès durant els anys 2000 al 2003, i que aquests van 
ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament en la sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2002. 

Atès l’acord a que ha arribat la comissió paritària en la sessió celebrada el dia 
14 d’abril de 2003, en el sentit d’incrementar en 72 hores la jornada laboral de la 
Policia Local i de crear una mesa sectorial per a aquest col·lectiu. 

Atès allò que estableix el títol III del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 
35 i següents de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació 
de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions 
públiques. 

Atès l’informe del Cap de Servei de Recursos Humans, s’ 
 

ACORDA: 
Primer.- Donar conformitat a la modificació de l’acord de condicions de treball 

del personal funcionari de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès pel període 2000-
2003, en els termes que es desprenen del text que consta a l’expedient. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Comitè Unitari, al Servei de Recursos 
Humans i a la Intervenció General. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grup Socialista), 2 en contra (grup 
d’ERC) i 6 abstencions (grups de CiU i del PPC). 
 
La regidora de Recursos Humans Anna Girona afirma que en el si de la comissió 
paritària s’ha arribat a un acord sobre retribucions de la Policia Local, amb un increment 
de les hores anuals de dedicació i el reconeixement d’un complement. L’acord també 
inclou la constitució d’una mesa sectorial per tal de fer un seguiment d’aspectes que 
afecten al personal policial (permisos, vacances, quadrants de serveis, formació, etc.). 
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Antoni Alsina (PPC) anuncia la seva abstenció, perquè al marge de que encara queden 
aspectes per resoldre, es tracta d’una gestió que ha realitzat íntegrament l’equip de 
govern. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que fa sis mesos es va aprovar un conveni negociat inclús 
d’esquenes al comitè d’empresa, i que ara es tracta de solucionar  un problema puntual. 
ERC no comparteix la política de personal del govern municipal, i votarà en contra del 
dictamen. 
 
Josep Mª Marrugat (CiU) afirma que ara es pacten més hores de dedicació a canvi de 
més sou, però recorda que les queixes del personal de la policia anaven més enllà i 
s’haurien d’abordar. Cal treballar per tant respecte de la resta d’assumptes. L’acord no 
soluciona el problema, perquè en realitat el que s’ha de fer és incrementar la plantilla de 
la Policia Local. CiU s’abstindrà en la votació. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista), sense entrar en la qüestió concreta de la relació 
funcionarial, recorda que la plantilla de la Policia Local és de cinquanta places, xifra que 
per a una població com Vilafranca és raonable i superior a les recomanacions generals 
existents. Es tracta d’un nombre suficient si la Policia fa les funcions que ha de fer 
d’acord amb la llei, si bé el problema es complica quan atesos els dèficits d’altres cossos 
policials ha s’assumir en la pràctica funcions impròpies com les de seguretat ciutadana, 
notificacions de resolucions judicials, etc. 
 
 
VI. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT 2003  
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 5 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, baixes de partides que 
ofereixen sobrant i part del Romanent de Tresoreria de l’any 2002 , de conformitat amb 
el que disposa l’Article 158 de la Llei 39/1988 Reguladora de les Hisendes Locals, 
segons el detall següent: 
 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 
    
1.12101.16104 Indemnització jubilació .............................. 24.040,48 
1.61101.22711 Digitalització finques cadastre ................... 3.700,00 
1.12106.48100 Beques recursos humans ............................ 1.275,00 
2.45201.60000 Compra terrenys zona esportiva................. 421.000,00 450.015,48 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS                          450.015,48   
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SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
 
Partida 
3.22201.12000 Retrib. bàsiques.- Policia Local ................. 4.062,48 
1.12101.12100 Retrib.complem.- Secretaria i serv.grals.... 2.804,76 
1.12104.12100 Retrib. complem.- Compres....................... 147,69 
1.12106.12100 Retrib. complem.- Recursos humans ......... 162,05 
1.61101.12100 Retrib. complem.- Intervenció-tresoreria-ibi 2.402,28  
2.41302.12100 Retrib.complem.- Consum......................... 246,56 
2.45101.12100 Retrib.complem.- Cultura........................... 371,54 
2.46001.12100 Retrib. complem.- Benestar Social ............ 164,15 
2.53301.12100 Retrib. complem.- Salut i medi ambient.... 179,35 
3.22201.12100 Retrib. complem.- Policia Local ................ 65.972,14 
3.32201.12100 Retrib. complem.- Prom.econòmica i foment 191,23   
4.46301.12100 Retrib.complem.- Premsa i protocol .......... 131,29 
1.12103.13000 Personal laboral.- Informàtica.................... 1.288,51 
1.12104.13000 Personal laboral.- Compres ........................ 488,36 
1.12106.13000 Personal laboral.- Recursos humans .......... 568,50 
1.43207.13000 Personal laboral.- GIS ................................ 253,40 
2.31302.13000 Personal laboral.- serveis socials................ 5.787,66 
2.41204.13000 Personal laboral.- Salut ............................. 4.078,52 
2.41302.13000 Personal laboral.- Consum ......................... 178,44 
2.42201.13000 Personal laboral.- Llars d’Infants ............... 4.362,75 
2.42202.13000 Personal laboral.- Escoles educació primària 1.668,00 
2.46001.13000 Personal laboral.- benestar social............... 422,92 
2.32102.13000 Personal laboral.- Pla d’infància ................ 314,22 
3.22201.13000 Personal laboral.- Policia Local ................. 229,97 
3.22302.13000 Personal laboral.- Protecció civil ............... 208,42 
3.43201.13000 Personal laboral.- urbanisme...................... 1.254,37 
3.43202.13000 Personal laboral.- vies públiques ............... 9.000,00 
3.43204.13000 Personal laboral.- Edificis mpals. .............. 1.292,60 
3.43205.13000 Personal laboral.- Parcs i jardins................ 1.054,08  
3.62101.13000 Personal laboral.- mercats .......................... 118,77 
4.46301.13000 Personal laboral.- Premsa i informació...... 952,89 
4.46307.13000 Personal laboral.- Integració europea......... 288,48 
1.12102.13100 Suplències................................................... 22.787,00 
2.31302.13100 Personal eventual.- Rehab.habitatges......... 18.000,00 
1.31101.16000 Seguretat social empresa del personal....... 47.333,00   
3.45301.21002 Rehabilitació premsa del vi........................ 8.720,00   
1.12101.22001 Anuncis i subscripcions.............................. 2.367,00 
3.22201.22605 Seguretat ciutadana..................................... 2.800,00 
1.52101.22608 Emissió Vilafranca TV............................... 22.790,00 
2.45101.22608 Actes culturals ............................................ 3.000,00 
2.31302.22610 Programa serveis socials (Vellesa)............. 22.515,00 
3.32201.22700 Neteja CFO Layret i Foment ocupació ...... 5.200,00 
2.42202.22700 Neteja escoles educació primària............... 9.800,00 
3.32225.22700 Neteja centre Àgora.................................... 15,00 
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3.43204.22700 Neteja edificis mpals. ................................. 13.000,00 
3.44201.22700 Recollida d’escombraries ........................... 20.000,00 
3.44202.22700 Neteja viaria................................................ 13.800,00 
3.45402.22700 Neteja alberg............................................... 1.500,00  
3.43205.22710 Contractes professionals: parcs i jardins.... 1.392,00 
3.43205.22711 Contractes serveis: parcs i jardins.............. 48.000,00 
1.12101.23001 Dietes i trasllats personal............................ 5.000,00 
1.75101.41000 Transferència Patronat mpal. Comerç  
 i Turisme..................................................... 18.291,83 
2.45104.41000 Transfer. Patronat Mpal. teatre Cal Bolet .. 3.119,48 
2.45201.41000 Transfer. Patronat Mpal. d’Esports............ 6.468,95 
2.45501.48900 Festa Major................................................. 12.885,00 
2.45201.61100 Gespa artificial al camp de futbol .............. 103.053,09 
1.12103.62600 Desenvolupament informàtic ..................... 4.500,00 526.983,73 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM. .  976.999,21 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
 
Concepte 
462.02 Diputació: Rehab.habitatges socials .......... 18.000,00 
480.18 De particulars: premi escultura .................. 3.000,00 
600.01 Venda parcel.les Ciutat Jardí Sant Julià..... 421.000,00 442.000,00 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS...............  442.000,00 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
3.43201.12100 Retrib. complem.- Urbanisme.................... 3.800,00 
3.43202.12100 Retrib.complem.- Vies públiques .............. 2.800,00 
1.12101.13000 Personal laboral.- Secretaria i serv.grals. ... 2.000,00 
1.61101.13000 Personal laboral.- Intervenció-tresoreria-ibi 1.200,00 
2.31302.13100 Serveis socials: dona magribina................. 29.600,00 
3.12101.15102 Disponibilitat laborals ................................ 2.300,00 
3.22201.22701 Contracte serveis de seguretat .................... 11.090,00 
4.52101.48901 Conveni Tràdia emissió TV St.Pau ........... 22.790,00 
2.42202.63200 Millores centres escolars ............................ 4.500,00 80.080,00  
 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA.....  80.080,00 
 
APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
870.00 Aplicació per finançar Crèdits Extraord..  27.740,48 
870.01 Aplicació per finançar Suplements Crèdit 427.178,73 454.919,21 
 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT  
 DE TRESORERIA..................................   454.919,21
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RESUM FINANCIACIÓ 
 
 Majors ingressos......................................  442.000,00 
 Baixes per transferència .......................... 80.080,00 
 Aplicació romanent de tresoreria ............  454.919,21   
 TOTAL FINANCIACIÓ ......................  976.999,21 
 
  I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat amb 14 vots a favor (grups Socialista i del PPC), 2 en 
contra (grup d’ERC) i 5 abstencions (grup de CiU). 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta afirma que en aquest final de mandat s’havien de fer 
alguns ajustaments pressupostaris, com per exemple el derivat de l’acord adoptat en el 
punt anterior de l’ordre del dia. També destaca que es preveu comprar terrenys 
dotacionals a la zona esportiva finançant l’operació amb la venda de parcel·les del sector 
Ciutat Jardí Sant Julià, incrementar algunes dotacions per a programes de Serveis 
Socials i ampliar la partida destinada a instal·lar gespa artificial al camp de futbol núm. 
1. 
 
Ramon Xena (ERC) es mostra contrari al dictamen, més i quan ha votat contra l’acord 
que afecta les retribucions de la Policia Local i que s’incorpora al pressupost, i va votar 
també en contra del pressupost d’enguany. Lamenta l’escassa sensibilitat del govern 
municipal vers la participació ciutadana, perquè ahir mateix es va celebrar una sessió del 
Patronat d’Esports i no es va informar de l’ampliació de la partida per a instal·lar gespa 
artificial al camp de futbol. Aquesta manca d’informació també es va donar quan la 
Diputació va concedir el seu ajut per a la mateixa finalitat. 
 
Josep Campamà (CiU) afirma que el seu grup s’abstindrà. Malgrat que en altres 
ocasions CiU ha votat favorablement certes modificacions pressupostàries, no sembla 
raonable fer-ne una altra a finals de mandat. A més, s’incorpora l’acord sobre policies 
locals que CiU no ha votat favorablement, i és cert com ha recordat ERC que no s’ha 
informat al Patrinat d’Esports de l’amplació de la partida per a la gespa artificial. 
 
L’alcalde Joan Aguado  assumeix personalment la responsabilitat de no haver informat 
prèviament el Patronat d’Esports. Lamenta la situació, però el cert és que els serveis 
tècnics no han tancat el projecte fins ara, i ell ignorava que ahir es reunia el Patronat 
d’Esports. Per tant, l’omissió no es pot atribuir en cap cas al regidor d’Esports. 
 
 
VII. INVENTARI PATRIMONI MUNICIPAL  
 
Es proposa al ple l’aprovació del dictamen següent: 
 

En compliment del que disposa l'article 206 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; de l'article 105 del Decret 336/1988, de 17 



 12 

d'octubre, del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i de l'article 34 del Real Decret 
1372/1986, de 13 de juny , del Reglament de Béns de les Entitats Locals, 
 

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

autònoms, corresponent a l'exercici 2002, després d'haver procedit a la rectificació i 
comprovació dels béns i drets que formen part del mateix. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta afirma que ara s’aprova l’inventari patrimonial 
consolidat, i més enllà de la correcció de les valoracions econòmiques (sempre 
discutible) s’ha d’agrair el treball tècnic fet per la Intervenció general i pels diferents 
Serveis pel que fa a l’obtenció d’informació fiable sobre el patrimoni municipal. 
 
 
VIII. COMPTES GENERALS PRESSUPOST 
 
El text del dictamen és el següent: 
 

APROVAR, de conformitat amb el que disposa l'article 193 de la Llei 39/1988, de 
28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, el Compte General dels Pressupostos 
de la Corporació corresponent a l'exercici 2002, integrat pel de la pròpia Entitat, 
Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i Turisme, Organisme 
Autònom Municipal Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet, Serveis 
Municipals de Comunicació SL, Societat Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa 
Municipal d’Aigües de Vilafranca SA i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca del 
Penedès SL, el qual ha estat informat favorablement per la Comissió Especial de 
Comptes, tota vegada que exposat al públic, prèvia inserció d'edicte en el Butlletí Oficial 
de la Província núm. 71,de data 24 de març d'enguany, no s'ha formulat reclamació ni 
objecció de cap mena. 

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

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

B) Annexos als Estats Anuals: 
• Balanç de Comprovació 
• Estat de Modificacions de crèdits 
• Estat de Situació i Moviment d'Operacions No pressupostaries 
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• Estat de Situació i Moviment de Valors 
• Estat de Romanent de Tresoreria 
• Estat de Despeses amb Finançament Afectat 
 
C) Justificació dels Estats i Comptes Anuals 
 
El contingut del Compte General de les societats municipals queda estructurat per: 
• Balanç de Situació 
• Compte de Pèrdues i Guanys 
• Memòria i informe de Gestió 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Joan Pareta explica  que els comptes ja van ser examinats per la 
Comissió Especial de Comptes i s’han sotmès a informació pública. Les liquidacions 
dels pressupostos municipals ja es van aprovar, i ara s’hi ha adjuntat l’apartat financer. 
La feina tècnica feta ha estat positiva, i s’ha volgut tancar la qüestió dels comptes de 
2002 abans de la finalització del mandat corporatiu. 
 
IX. MOCIÓ SOBRE CARRER O PLAÇA PUIG ANTICH  
 
Es dóna lectura a la següent moció presentada pels grups municipals d’ERC i de CiU: 
 

Salvador Puig Antich, jove llibertari, va participar en les activitats del MIL 
(movimiento Ibérico de liberación) amb la seva lluita contra la dictadura franquista i la 
societat que li donava suport. El 25 de setembre de 1973 va ser detingut junt amb altres 
companys acusat d’assassinar un policia. El 2 de març de 1974, el govern franquista el 
va executar al garrot. Salvador Puig Antich va ser víctima de la intransigència sagnant 
i inclement d’un règim totalitarista, el franquista, que menyspreava els Drets Humans, i 
d’entre ells el principal, el Dret a la Vida, amb l’execució dels adversaris polítics i dels 
ciutadans i ciutadanes que creien en la  llibertat i que discrepava del sistema. Però un 
cop aplicada la pena de mort, no retorna la vida als executats. Si l’haguessin indultat 
s’hauria beneficiat d’una de les amnisties que es van concedir el 1977 i el 1978. Al 6 de 
desembre del 1978, amb una nova constitució espanyola, s’abolia la pena de mort. 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha donat diverses vegades suport a la 
memòria de qui va ser i què va significar Salvador Puig Antich. L’any 1994, en una 
moció aprovada pel consistori, es va donar suport al recurs de revisió promogut pels 
familiars de Salvador Puig Antich, demanant la revisió de les sentències de dates 8-1-
74 i 11-2-74 dictades pel “Consejo de Guerra” i el “Consejo Supremo de Justícia 
Militar” respectivament, que van conduir a la seva execució el dia 2 de març de 1974. 
A l’any 1999, el Ple va ratificar el suport a la família. 

Salvador Puig Antich té vincles d’amistat i familiars a Vilafranca, la seva 
condemna i execució va generar una gran indignació a la societat vilafranquina que no 
va quedar al marge dels moviments de protesta que esclataven arreu del món contra la 
barbàrie del franquisme. la figura de Salvador Puig Antich és un referent històric de la 
lluita contra el règim totalitari franquista. és el jove que es revolta sobre la injustícia, 
contra la intolerància. És un clam a la llibertat i contra la injustícia. 
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És la memòria de fins on pot arribar un règim totalitari i intolerant, un estat policial 
que reprimeix les idees discrepants, una economia capitalista liberal, que afavoreix els 
més rics i perjudica els més pobres…….Salvador Puig Antich és el símbol de 
l’assassinat legal que practicava el franquisme, és una víctima en mans de la pena de 
mort, l’última víctima del franquisme. 
 

Per aquests motius, 
Donada la nova urbanització de sòl residencial a Vilafranca, els grups 

municipals d’ERC i CiU, proposen al Ple Municipal que s’atorgui el nom d’un carrer o 
plaça destacada de Vilafranca a Salvador Puig Antich, assassinat pel franquisme el 2 
de març de 1974. Alhora que reitera novament la revisió del cas de Salvador Puig 
Antich i d’altres per tal de fer justícia. 
 
Aquesta moció ha estat aprovada amb  20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent 
aquesta al grup del PPC. Es fa constar que aquesta moció aprovada substitueix 
íntegrament l’aprovada sobre la meteixa qüestió en el ple municipal del mes de febrer 
d’enguany. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que ja va presentar la moció en el mes de gener, i que en el 
ple de febrer va quedar pendent de resolució a l’espera d’un acord que no s’ha produït 
fins ara. Salvador Puig Antich va ser la darrera persona executada pel règim franquista, 
el cas va tenir especial repercucció a Vilafranca i l’Ajuntament ha demanat la revisió del 
cas, per la qual cosa és positiu donar el nom de Puig Antich a un carrer o plaça. 
 
Antoni Alsina (PPC), manifesta que s’abstindrà, perquè els noms dels carrers els aprova 
normalment el govern municipal. L’Ajuntament ha demanat la revisió del cas Puig 
Antich, i el PP va donar suport a aquesta demanda. No sembla adient per tant en aquests 
moments pronunciar-se. 
 
Raimon Gusi (CiU) recorda que Puig Antich tenia lligams familiars i d’amistat amb 
Vilafranca, i ha esdevingut un símbol contra la pena de mort i de la lluita antifranquista. 
Per tant, l’atorgament d’un nom de record és procedent. 
 
Jordi Cuyàs (grup Socialista) manifesta que votarà a favor de la moció per tal de facilitar 
el consens, si bé el seu grup hagués preferit fer les coses d’una altra manera. Es positiu 
tenir memòria històrica, i el grup Socialista hagués estat partidari d’un homenatge més 
col·lectiu. De tota manera, el grup Socialista ha apostat sempre pel màxim consens, raó 
per la qual votarà a favor. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l'ordre del dia no es produeixen  intervencions. 
 
Tanmateix, l’alcalde Joan Aguado anuncia que en el mes de juny caldrà convocar un ple 
als únics efectes d’aprovar l’acta de la darrera sessió, però destaca que durant aquest 
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mandat municipal ja no es farà cap altre ple ordinari, ni previsiblement tampoc 
extraordinari, tenint en compte que el proper 25 de maig se celebraran les eleccions 
municipals. Posa de relleu que per damunt de les naturals i positives diferències 
ideològiques, durant tot el mandat hi ha hagut respecte i voluntat de diàleg, la qual cosa 
ha facilitat la seva tasca com a president del ple i és d’agrair a tots els grups i a tots els 
regidors i regidores. Malgrat que ja tindrà ocasió de fer-ho més personalment, vol agrair 
especialment la tasca i la dedicació de tots els regidors i regidores que deixaran 
d’ostentar aquesta condició al llarg del proper mandat municipal que exercirà el 
consistori que la ciutadania elegeixi democràticament el dia 25 de maig. 
 
També recorda l’alcalde els propers actes corporatius, i especialment el ja anunciat 
pregó de les fires de maig d’enguany. 
 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 

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


