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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 06/2006 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de juny de 2006 
Horari: de 20,04 a 23,40 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 Ruíz 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 al ple l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2006, la qual 
s’aprova per assentiment.  
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I. INFORME ANUAL SÍNDICA DE GREUGES 
Com cada any, la Síndica de Greuges de Vilafranca, Glòria Valeri, presenta al ple la 
memòria anual de la institució, en aquest cas corresponent a 2005. El text de la memòria 
va ser lliurat fa uns dies a tots els regidors i regidores. 
 
La Síndica repassa la feina feta per la Sindicatura: atenció als ciutadans, trobades, 
cursos de formació, relacions amb altres sindicatures, presència en actes institucionals 
de Vilafranca, etc., tasques totes elles que s’han vist incrementades durant l’any 2005. 
Es tracta de supervisar la tasca de l’Administració municipal, fent crítiques 
constructives i aplicant la lògica i el sentit comú. Ha observat que les ordenances 
s’apliquen en ocasions amb molt de rigor i en altres no, quan  l’aplicació de la norma 
hauria d’estar impregnada de lògica i humanitat, perquè darrera de cada instància o 
reclamació hi ha una persona que ha de ser escoltada i atesa. 
 
Glòria Valeri destaca que després de l’acord amb la Sindicatura de Catalunya s’ha creat 
un fòrum (associació) de Síndics i Defensors. 
 
L’any 2005 es van obrir 51 expedients, la majoria dels quals s’han resolt, i s’han atès 
moltes consultes. També s’han obert tres expedients d’ofici (mesures de seguretat a la 
pista de gel d’hivern de la plaça de Santa Maria, tarifació inadequada per hores senceres 
en els aparcaments i orientació adient de les persones que acudeixen a les oficines 
municipals d’atenció ciutadana). 
 
Quant a la ubicació en condicions correctes de la Sindicatura, finalment el problema 
s’ha resolt i es disposa d’un espai que permet treballar amb independència, encara que 
hi ha qui opina que seria millor que la seu de la Sindicatura es trobés fora de la Casa de 
la Vila. 
 
Per a l’any 2006, els reptes principals són correspondre a la confiança atorgada, facilitar 
el coneixement de la Sindicatura i l’accés a la mateixa i celebrar trobades de divulgació 
amb associacions de veïns i Instituts d’Educació Secundària. Lògicament, cal detectar i 
posar en relleu les errades i les omissions de l’Ajuntament, vetllar pel correcte estat de 
la via pública perquè la gent no hi prengui mal i demandar una atenció al ciutadà àgil i 
eficaç. 
 
La crítica constructiva a l’Administració és sens dubte positiva. Demana que tothom 
sigui escoltat encara que el problema que plantegi sigui minoritari, que l’oposició no 
utilitzi les crítiques de la Sindicatura per erosionar l’equip de govern i que els mitjans 
de comunicació no treguin de context les seves paraules ni publiquin titulars 
sensacionalistes. 
 
Durant l’any 2005 les relacions amb l’alcalde, regidors, tècnics i Caps han estat cordials 
i útils, i destaca la bona atenció rebuda de tots els Serveis, però especialment de Via 
Pública, Serveis Socials i Policia Local. 
 
Finalment, Glòria Valeri fa un resum dels casos tractats i del seu resultat, d’acord amb 
la memòria escrita presentada. 
 
Encetant la ronda d’intervencions dels grups municipals, Otger Amatller (CUP) recolza 
la tasca de la Sindicatura i de la Síndica. Cal garantir la independència de la institució, i 
estudiar la ubicació més adient fora probablement de la Casa de la Vila. És important no 
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minimitzar cap cas ni queixa, perquè al darrera sempre hi ha persones que s’han de 
respectar. Les regidories s’han de creure de veritat aquest missatge. 
 
Josep Ramon (PP) felicita la Síndica, i destaca que la figura es va consolidant i cada 
vegada és més coneguda. La institució és una garantia dels drets dels ciutadans, i seria 
positiu també que abans d’aprovar-se les ordenances municipals la Síndica fos 
consultada. 
 
Ramon Xena (ERC) felicita també la Síndica, i manifesta que lògicament les queixes es 
concentren en el serveis que atenen més gent (Serveis Socials, Via Pública, Governació 
i Hisenda). En el cas dels Serveis Socials de la seva responsabilitat, l’atenció abasta 
moltes persones, i les queixes s’intenten resoldre. La Sindicatura es consolida i cal 
col·laborar-hi. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que s’ha llegit la memòria, i que també felicita la Síndica. La 
personalitat de Glòria Valeri és ideal per al càrrec, i en molts casos la seva intervenció 
ha fet humanitzar l’aplicació de les ordenances. S’ha de millorar encara la difusió de la 
institució, perquè de ben segur que a Vilafranca hi ha molts més problemes que els que 
han arribat a la Síndica (els que ho fan són només la punta de l’iceberg). La gent ha de 
saber les funcions de la Sindicatura, i que aquesta constitueix un instrument útil per a 
resoldre certs problemes amb l’Ajuntament. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV-) agraeix la tasca de la Síndica, tant pel 
volum de feina realitzada com per l’interès i la sensibilitat que ha demostrat. L’equip de 
govern lògicament accepta i agraeix les observacions fetes amb l’ànim de millorar la 
gestió. Cal defensar el ciutadà, i vetllar per una Administració transparent. 
 
Després d’una breu intervenció de Glòria Valeri matisant que els 51 expedients no fan 
referència a problemes ciutadans genèrics, sinó a queixes concretes rebudes, l’alcalde 
Marcel Esteve reitera la felicitació de l’Ajuntament a la Síndica en la seva tasca de 
servei als ciutadans, aposta per la difusió plena de la institució i afirma que pren bona 
nota dels suggeriments formulats. 
 
II. PLA ESPECIAL PAU 6 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
Presentat per a la seva tramitació el Pla especial urbanístic per al desenvolupament del 
Polígon d’actuació urbanística núm. 6, PAU-6 antiga Cinzano, promoció d’Hercesa 
Inmobiliaria, S.A., l’objecte del qual és adaptar l’ordenació proposada pel Pla 
d’ordenació urbanística municipal d’acord amb allò establert en la clàusula 5ª del 
conveni urbanístic de data 13 de desembre de 2002, incorporat al mateix POUM. El 
Pla presentat s’ajusta especialment a l’article 205.4 del POUM, amb l’establiment de 
les rasants i continuïtats dels carrers d’acord amb el projecte ferroviari i la definició 
de les obres d’urbanització bàsiques en l’àmbit dels PAU 5 a, 5 b i 6; la seva tramitació 
administrativa s’ha realitzat de forma simultània amb el Pla especial viari del mateix 
àmbit i amb el Pla especial d’infraestructures ferroviàries. 
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 
en resolució de data 25 de maig passat, i tenint en compte que en el tràmit d’informació 
pública  subsegüent a l’aprovació inicial del Pla que és competència de la Junta de 
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Govern Local, no s’han formulat al·legacions ni reclamacions, havent-se publicat el 
preceptiu anunci en el BOP núm. 11 de data 13 de gener de 2005 i en el diari La 
Vanguardia del dia 5 del mateix mes de gener.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en el que s’expressa que han estat 
introduïdes les prescripcions establertes en l’acord d’aprovació inicial d’aquest Pla 
especial, i també les recomanacions de la resolució de la Comissió d’Urbanisme 
esmentada. 
 
Vist l’article 79 del D.L. 1/2005, de 26 de juliol, relatiu a les competències dels 
ajuntaments sobre aprovació definitiva de les figures de planejament urbanístic quan 
disposen de POUM aprovat amb anterioritat a l’entrada en  vigor de la Llei 10/2004, 
com és el cas de Vilafranca del Penedès. 
 
Per tant, s’ACORDA: 
 
1. Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic del Polígon d’actuació urbanística 

núm. 6, PAU-6, antiga Cinzano, que abasta els àmbits dels polígons 5a, 5b i 6, 
promoció d’Hercesa Inmobiliaria, SA. 

 
2. Disposar la publicació d’aquest acord i de les normes del Pla als efectes de 

fermesa en via administrativa. 
 
3. Trametre l’acord i un exemplar del Pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que el pla ha superat tots els tràmits, ha 
estat informat favorablement per la Generalitat i el seu contingut concret es va comentar 
en el si de la Comissió Informativa corresponent de l’Ajuntament. 
 
III. CONCESSIONS MERCAT DE LA CARN 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 
Atès que està prevista la imminent remodelació integral, per part d’aquest ens local, 
del Mercat Municipal de la Carn, situat a la plaça de l’Oli núm. 1, cantonada amb la 
plaça de la Vall del Castell. En aquest sentit, s’ha aprovat ja inicialment el projecte 
tècnic corresponent de rehabilitació i adequació, i properament s’hauran de licitar les 
obres i instal·lacions. 

Atès que, d’acord amb el projecte, el mercat remodelat disposarà de sis parades de 
venda a la planta baixa, principalment de productes frescos, quatre de les quals es 
reserven per als paradistes actuals amb els quals s’han formalitzat els acords adients. 
També disposarà el mercat d’un espai de restauració ubicat a la planta alta. 

Atès que s’ha d’iniciar el procés per adjudicar, per concurs públic, els drets de 
concessió demanial sobre els espais del mercat remodelat en els quals s’hauran de 
posar en funcionament tant el servei de restauració com les parades de venda, d’acord 
amb allò que disposen els articles 57 i següents del Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 
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Atès que les concessions tindran una durada superior als quatre anys, per la qual cosa 
el seu atorgament és competència del ple municipal (art. 52.2 n de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya). 

Per tot això, i vistos els informes emesos, s’ACORDA: 

1. Aprovar el plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de la concessió 
de béns de domini públic municipal per a l’explotació del servei de restauració, i 
de dues parades de venda, del Mercat Municipal de la Carn de Vilafranca del 
Penedès, objecte d’una propera remodelació integral. 

2. L’esmentat plec s’exposarà al públic, mitjançant edictes publicats en el BOP, en 
algun o alguns mitjans de comunicació locals i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, per un període de trenta dies hàbils, durant els quals podran 
formular-se reclamacions o al·legacions. Simultàniament, es convoca concurs 
públic per a l’adjudicació de la concessió de l’ús privatiu d’espais del Mercat 
Municipal de la Carn, per bé que el termini de presentació de proposicions se 
suspendria, en el cas de formular-se contra el plec reclamacions, fins a la 
resolució d’aquestes. 

3. Es deleguen a favor de la Junta de Govern Local les competències per a 
resoldre eventuals reclamacions contra el plec de condicions que no siguin 
substancials, per adjudicar les concessions d’acord amb les propostes de la mesa 
de contractació i per a interpretar, modificar o extingir els contractes 
concessionals. 

 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Mercats Joan Pareta afirma que es treu a concurs la concessió, per 25 
anys, d’un espai de restaurant-bar (planta alta) i de dues parades de venda (planta 
baixa), i que s’ha arribat a un acord de reubicació en el mateix mercat de quatre 
paradistes que actualment hi treballen. El mercat serà rehabilitat totalment i comptarà 
amb set parades a la planta baixa i amb un restaurant a la primera planta; les obres les 
contractarà l’Ajuntament, i una part del finançament vindrà donat pel cànon que els 
concessionaris hauran d’abonar. Cada paradista ha d’adequar el seu lloc de venda, i 
s’han previst uns horaris de mercat amplis per garantir un bon servei. 
 
Otger Amatller (CUP) troba a faltar la inclusió d’un apartat que obligui a realitzar la 
recollida selectiva de residus; també creu que s’hauria d’haver previst un espai per 
facilitar la recollida dels residus dins del recinte, amb la qual cosa podrien eliminar-se 
els contenidors exteriors que són molestos. 
 
Aureli Ruíz (CiU) destaca que el mercat estava degradat, i que la remodelació és una 
vella aspiració que CiU (com altres) havia reivindicat moltes vegades. S’afegeix a 
l’exposició de la CUP sobre els residus, i afirma que el projecte s’hauria d’haver 
comentat i discutit més. Dóna suport a la proposta, i demana que si alguna concessió no 
es formalitza i el cànon no es cobra la remodelació tingui lloc igualment. 
 
El ponent Joan Pareta comparteix la preocupació de la CUP sobre els residus, però 
afirma que tècnicament no era possible preveure un espai dins del mercat. S’està 
treballant en la recollida de la fracció orgànica dels grans generadors i en la instal·lació 
de contenidors soterrats, i el deure de fer la recollida selectiva es troba recollit en el 
Reglament i no cal reiterar-lo en el plec de condicions. Quant a la informació sobre el 
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projecte, s’ha fet el seguiment des del Patronat de Comerç i Turisme, en el qual hi són 
representats tots els grups municipals. 
 
Otger Amatller (CUP) insisteix en el fet que s’estudiï la ubicació d’un espai interior per 
a la recollida, i manifesta que si bé s’ha parlat del projecte en el Patronat el problema és 
que s’hi presenten propostes pràcticament tancades que fan molt difícil el debat. 
 
IV. PLANTILLA I LLOCS DE TREBALL 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 
Atès que el Ple de l'Ajuntament va aprovar, en la seva sessió celebrada el proppassat 
dia 20 de desembre de 2005, la plantilla i la relació de llocs de treball corresponents a 
l'any 2006. 
 
Atès que en ambdós documents apareix com a vacant un lloc de treball de Cap de Grup 
de Manteniment d’Edificis. 
 
Atès que a l’organigrama aprovat per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada 
el dia 7 de febrer de 2005, es contempla, a nivell de previsió futura, un lloc de treball 
de Cap de Grup de Serveis, el qual, a més a més, es troba definit en el catàleg de llocs 
de treball. 
 
Atès l’informe dels Caps de Servei de Manteniment de la Via Pública i de Mobilitat, 
Transports i Edificis Municipals, on es posa de manifest la proposta d’amortitzar, en la 
plantilla i en la relació de llocs de treball, el lloc de Cap de Grup de manteniment 
d’Edificis, alhora que crear la de Cap de Grup de Serveis, per tal d’aconseguir 
optimitzar el funcionament de la Unitat de Serveis. 
 
Atesa la reestructuració del Servei de Procediments Sancionadors que comporta un 
major volum de feina, alhora que la necessitat de poder comptar amb un/a 
administratiu/va que doni suport al servei. 
 
Atès allò que estableixen els articles 27.1 i 32  del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 
Atès allò que disposa l'article 44 del conveni col.lectiu del personal laboral de 
l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha consultat prèviament aquesta modificació amb la 
representació del personal. 
 
Atesos els informes dels Caps de Servei de Manteniment de la Via Pública, de 
Mobilitat, Transports i Edificis Municipals i de Recursos Humans. 
 
Per tot això, s' 
 
ACORDA : 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, per a l'any 2006, que es detalla a continuació: 
   
PERSONAL LABORAL 
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A. Creació de places: 
  
- Crear una plaça d’Administratiu/va, grup C, administratius. 
- Crear una plaça de Cap de Grup de Serveis, grup D, encarregats i personal 

qualificat d’oficis. 
 
B. Amortització d’una plaça: 
 
- Amortitzar una plaça de Cap de Grup de Manteniment d’Edificis, grup D, encarregats 
i personal qualificat d’oficis. 
 
Segon.- Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès per a l'any 2006, en el sentit de reconvertir un lloc de treball de 
Cap de Grup de manteniment d’Edificis en un lloc de Cap de Grup de Serveis adscrit al 
servei de Vies Públiques, i de crear un lloc d’Administratiu/va adscrit al servei de 
Procediment Sancionador, tal i com es detalla a continuació. 
 
 
DENOMINACIÓ                     GRUP       NUM.LLOCS     CD              CE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   
A. Llocs de treball reservats a personal laboral 
 
Cap de Grup de Serveis  D  1      17  5.370,90 
Administratiu/va   C  1      16  2.451,67 
  
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat l'esmentada modificació de la plantilla. 
 
Quart.- Exposar al públic l'expedient de modificació de relació de llocs de treball pel 
termini de quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions, entenent-se  aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Cinquè.- Trametre una còpia certificada a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. Durant la discussió i votació del dictamen es trobava absent 
temporalment del saló de sessions el regidor Ramon Xena. 
 
El regidor de Recursos Humans Francisco Romero manifesta que es passa un lloc de 
treball d’Edificis a la Unitat de Serveis, i que es crea una plaça d’administratiu/va per 
reforçar la tasca en matèria de procediments sancionadors. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que s’abstindrà en la votació d’aquest dictamen i del 
següent, per no tenir prou informació i tractar-se d’assumptes interns de gestió de 
l’equip de govern. 
 
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 



 8

Es proposa al ple el dictamen següent:     
 
Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm. 8 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris del Pressupost de l'Entitat 
d'enguany, mitjançant  i transferència d’una partida, 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: 
  
  
5.43202.22711 Seguretat i Salut projectes obres servei 
 Via Pública..................................................         4.500,00   

4.500,00 
 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS  4.500,00   
 
 

F I N A N C I A C I Ó 
 
BAIXES PER TRANSFERÈNCIA: 
 
Partida 
 
5.43202.21002    Manteniment i conservació via pública             4.500,00      4.500,00 
 
   TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA          4.500,00 
 
 
  I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de 
reclamacions, entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al 
grup de la CUP. Durant la discussió i votació del dictamen es trobava absent 
temporalment del saló de sessions el regidor Ramon Xena. 
 
Francisco Romero comenta que es tracta d’un canvi molt puntual per facilitar 
l’operativa quant a obres a la via pública. 
 
VI. COBERTURA RISC TIPUS D’INTERÈS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té formalitzades operacions de crèdit a llarg 
termini amb un capital viu a data de 31 de març de 2006 per import de 21.502.107,99 
€. 
 
La majoria de les operacions de crèdit estan formalitzades a tipus d’interès variable 
menys 2 préstecs subscrits amb la Diputació de Barcelona amb capital viu actual de 
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24.992,80 € i 57.096,15 €, essent els tipus d’interès fix del 4,5% i 0,00% 
respectivament. 
 
Atès que l’Euribor a un any -la principal referència per fixar els tipus d’interès de les 
operacions de crèdit- és del 3,326%, havent encadenat 9 mesos consecutius 
d’increments –en els que ha pujat més d’un punt percentual- i s’ha situat en el seu 
nivell més alt des de l’agost de 2002. 
 
Atès que el Banc Central Europeu en reunió celebrada el dia 8 de juny de 2006 ha 
augmentat un 0,25% el tipus d’interès, passant del 2,50% al 2,75%, essent la 
conseqüència immediata que el tipus d’interès de l’Euribor acabi l’any 2006 –segons 
els analistes i inversors dels mercats financers- sobre el 3,6% o 3,7%. 
 
Considerant que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, com s’ha assenyalat 
anteriorment té formalitzades en un 99% les seves operacions de crèdit a tipus d’interès 
variable, fet que des d’una òptica de prudència financera aconsella realitzar algun 
tipus de mesura de cobertura del risc del tipus d’interès a fi i efecte de limitar la 
fluctuació d’aquest tipus d’interès variable. 
 
Considerant que dins les diverses opcions dels instruments financers de cobertura del 
risc de tipus d’interessos, s’ha demanat ofertes a diverses entitats financeres sobre les 
dues modalitat següents: 
 
- SWAP: Operació de cobertura de risc del tipus d’interès que permet canviar fluxos 

d’interessos variables a fixes. 
 
- COLLAR: Instrument financer de cobertura del risc del tipus d’interès, que limita la 

fluctuació d’un tipus variable, entre un nivell màxim i mínim durant un període de 
temps establert, de tal manera que l’entitat assegurada mai pagarà més que el 
nivell del CAP (màxim) ni menys que el nivell del FLOOR (mínim). 

 
Atès que analitzades totes les ofertes presentades per les diverses entitats financeres, en 
les modalitats de cobertura SWAP i COLLAR, la presentada per CAIXA PENEDÈS, en 
la modalitat SWAP resulta ésser la més avantatjosa. 
 
Vist l’informe emès per l’Interventor General d’aquest Ajuntament, 
 
S´ACORDA: 
 
1.- Aprovar una operació de cobertura de risc del tipus d’interès variable, modalitat 
SWAP amb l’entitat CAIXA PENEDÈS, segons les condicions següents: 
 
. Tipus d’interès:  3,899% 
. Període cobertura:  de 02/01/2007 a 02/01/2012 
. Liquidació interessos: trimestral 
. Quadre d’amortització de la cobertura: 
 
 

Data interès Data inici Data final Import 
EU3M 28/12/2006 02/01/2007 02/04/2007 11.540.661,13 
EU3M 29/03/2007 02/04/2007 02/07/2007 11.420.120,27 
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EU3M 28/06/2007 02/07/2007 01/10/2007 11.298.651,25 
EU3M 27/09/2007 01/10/2007 02/01/2008 11.176.246,91 
EU3M 27/12/2007 02/01/2008 01/04/2008 11.052.900,06 
EU3M 27/03/2008 01/04/2008 01/07/2008 10.928.603,44 
EU3M 26/06/2008 01/07/2008 01/10/2008 10.803.349,74 
EU3M 26/09/2008 01/10/2008 02/01/2009 10.677.131,58 
EU3M 29/12/2008 02/01/2009 01/04/2009 10.549.941,54 
EU3M 27/03/2009 01/04/2009 01/07/2009 10.421.772,14 
EU3M 26/06/2009 01/07/2009 01/10/2009 10.292.615,84 
EU3M 28/09/2009 01/10/2009 04/01/2010 10.162.465,03 
EU3M 29/12/2009 04/01/2010 01/04/2010 10.031.312,06 
EU3M 26/03/2010 01/04/2010 01/07/2010 9.899.149,21 
EU3M 28/06/2010 01/07/2010 01/10/2010 9.765.968,71 
EU3M 28/09/2010 01/10/2010 03/01/2011 9.631.762,72 
EU3M 29/12/2010 03/01/2011 01/04/2011 9.496.523,34 
EU3M 29/03/2011 01/04/2011 01/07/2011 9.360.242,62 
EU3M 28/06/2011 01/07/2011 03/10/2011 9.222.912,54 
EU3M 29/09/2011 03/10/2011 02/01/2012 9.084.525,02 

 
El tipus d’interès correspon a l’oferta del dia 20 de juny de 2006, que per tractar-se 
d’una operació de derivats, pot tenir una petita variació en més o menys fins a la data 
de la seva conformitat (fet que es produirà el dia 21-06-2006). El dia 21 de juny de 
2006 l’entitat financera haurà d’acreditar en tot cas la possible variació del tipus 
d’interès SWAP existent entre els dies 20 i 21 d’aquest mes. 
 
2.- Facultar a l’Alcalde perquè, en nom i representació de la Corporació Municipal, 
efectuï els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a l’efectivitat del present 
acord. 
 
3.- Comunicar aquesta operació financera de producte derivat a la Direcció General 
de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya, segons el que 
disposa l’Ordre de 28 de juny de 1999 del Departament d’Economia i Finances, 
modificada per l’ORDRE ECF/324/2003, de 2 de juny, i per l’article 64 de la Llei 
62/2003, de 30 de desembre. 
 
El dictamen anterior s’ha aprovat per 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta 
darrera al grup de la CUP. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que en els darrers temps s’han produït 
diferents pujades dels tipus d’interès, i que aquesta tendència pot continuar en el futur; 
cal assegurar aquesta contingència, per a la qual cosa s’han demanat ofertes a diferents 
entitats financeres i s’ha considerat més satisfactòria l’esmentada en el dictamen. 
 
Otger Amatller (CUP) comenta que és bo cobrir-se les espatlles. El volum 
d’endeutament, encara que hi hagi municipis que en tenen més, és bastant alt, però 
s’abstindrà perquè la càrrega financera prové en gran part dels compromisos financers 
adquirits pel soterrament i cobriment del tren, procés que té relació amb una 
infraestructura no positiva com és el tren de gran velocitat. 
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Josep Ramon (PP) fa palès el seu vot favorable pel fet de tractar-se d’una mesura de 
prudència. D’altra banda, l’obra de soterrament i cobriment del tren, si es fa 
correctament, és molt positiva. 
 
VII. PRÉSTEC ICF RESIDÈNCIA SANT FRANCESC 
 
Se sotmet a la consideració del ple el dictamen següent: 
 
Atès que l’Àrea de Benestar Social de la Ajuntament de Vilafranca del Penedès va 
demanar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya la 
col·laboració en el finançament de les obres de seguretat, millora i adequació de la 
instal·lació elèctrica i d’aigua de la Residència Sant Francesc. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 19 de gener de 2006 la Consellera de Benestar i 
Família manifesta la voluntat de col·laborar en el finançament esmentat amb un import 
màxim de 106.190,91 €. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 6 de març de 2006 l’Oficina de Coordinació 
Territorial del Departament de Benestar i Família fa arribar la documentació 
necessària per tramitar l’expedient, essent imprescindible –entre d’altra documentació- 
la sol·licitud d’un préstec davant l’Institut Català de Finances per una quantia 
equivalent a l’import de la subvenció concedida. 
 
S’ACORDA: 
 
PRIMER:  Sol·licitar a l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES la concessió d’un préstec 
per import de cent sis mil cent noranta amb noranta-un euros (106.190,91 €) destinat al 
finançament de les obres de seguretat, millora i adequació de la instal·lació elèctrica i 
d’aigua de la Residència Sant Francesc. 
 
SEGON: Facultar a l’Alcalde-President perquè en nom i representació de la 
Corporació Municipal, efectuï els tràmits i actuacions que siguin necessaris per a 
l’efectivitat del present acord. 
 
L’anterior dictamen s’ha aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero comenta que s’ha concedit una subvenció de la 
Generalitat per a la residència. D’acord amb la fórmula que sovint empra la Generalitat, 
es demana un crèdit, però n’afronta el retorn la Generalitat i no computa com a càrrega 
financera local. 
 
VIII. BASES SUBVENCIONS 
 
El text del dictamen és el següent: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 239 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l’activitat de foment l’han de desenvolupar les entitats locals d’acord amb 
els principis de publicitat, d’objectivitat, de lliure concurrència i d’igualtat, i amb 
adequació a la legalitat pressupostària. Per tant, l’atorgament de subvencions i ajuts a 
favor dels ciutadans i entitats, en igualtat de condicions, en tant que constitueix una 
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manifestació típica de l’activitat pública de foment, ha de respectar també les 
exigències derivades d’aquests principis legals. 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions ha establert amb caràcter 
general, les normes de procediment i règim jurídic que afecten les subvencions que 
poden atorgar els ens locals. Amb caràcter previ  a l’atorgament de les subvencions i 
després d’haver concretat un pla estratègic, la Llei, fa referència a les normes que 
s’estableixen per elaborar les bases reguladores de concessió de subvencions, que han 
de ser aprovades pel Ple de la corporació i s’han de sotmetre a informació pública. 
 
Amb la finalitat de garantir l’efectivitat del principi d’igualtat, s’ha pres l’opció que 
aquesta ordenança sigui d’aplicació a les subvencions que atorga tant l’Ajuntament 
com els organismes autònoms que en depenen. D’altra banda, malgrat que la 
corporació atorga regularment subvencions amb finalitats molt diverses i de caràcter 
heterogeni, s’ha adoptat el criteri de preveure en aquest instrument normatiu aquelles 
determinacions que els són comunes, sens perjudici que en els acords de convocatòria 
corresponents es prevegin si escau les particularitats i especificacions adients. 
Finalment, cal fer esment del fet que aquesta ordenança disciplina únicament les 
subvencions de caràcter propi que l’Ajuntament pot concedir a les entitats ciutadanes 
sense ànim lucratiu i persones individuals que porten a terme activitats concretes 
d’interès públic i general, principalment relacionades amb les esferes de benestar 
social o serveis personals. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, s’ 
 
ACORDA: 
 
1. Aprovar la modificació de  les bases reguladores de les subvencions que atorga 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, i els seus organismes autònoms. 
 
2. Seran beneficiàries de les subvencions regulades en aquesta ordenança les entitats 
sense ànim de lucre implantades a Vilafranca del Penedès, sempre que es trobin 
inscrites en el registre municipal d’entitats ciutadanes previst en els articles 98 i 
següents del Reglament Orgànic Municipal, i que portin a terme activitats la concretes 
i determinades d’interès públic. També podran ser-ho les persones físiques individuals, 
sempre que l’activitat per la qual demanin subvenció es realitzi sense finalitat 
lucrativa. 
Tindran, igualment, la condició de beneficiari les persones jurídiques així com els 
membres associats d’aquestes que es comprometin a efectuar la totalitat o part de les 
activitats que fonamentin la concessió de la subvenció en nom i per compte de la 
persona jurídica. 
També podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones 
jurídiques i físiques, públiques i privades, les comunitat de béns o qualsevol altre tipus 
d’unitat econòmica o patrimoni separat que, mancat de personalitat jurídica, pugui 
portar a terme els projectes o activitats que motivin la concessió de la subvenció. 
 
3. Aquestes bases es sotmetran a informació pública, mitjançant la publicació d’un anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per un 
termini de vint dies. 
 
En el cas que durant l'expressat període no es presentin reclamacions o al.legacions, les 
bases s'entendran aprovades definitivament sense necessitat d'un nou acord exprés. 
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4. Una vegada aprovades definitivament les bases, entraran en vigor l'endemà de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la província, i s'inserirà també una referència de 
l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor de Benestar Social Ramon Xena remarca que es tracta d’adequar les bases de 
convocatòries de subvencions a la legalitat actualment vigent. 
 
Josep Ramon (PP) anuncia el seu vot favorable, reservant-se però el dret a formular 
alguna al·legació, si escau, durant el període d’informació pública. 
 
IX. MOCIÓ CUP EMPRESA “BRAUN” 
 
Es presenta la següent moció del grup de la CUP: 
 
“L’actual escenari de globalització econòmica i la cerca de competitivitat basada en la 
reducció de costos laborals, provoca que les empreses multinacionals utilitzin l’arma 
més perversa del capitalisme, l’atur forçat i la deslocalització, com una eina d’augment 
dels beneficis. 
 
Aquestes deslocalitzacions no només afecten als treballadors/es de l’empresa afectada, 
sinó que moltes vegades arrossega al tancament de petites i mitjanes empreses locals 
que feien de proveïdors, duent a tota la comarca cap a un futur incert. En el cas de 
l’empresa Braun, es calcula que aquest tancament afectarà a més de 4.000 famílies, 760 
directes i la resta d’indirectes. 
 
Creiem que aquestes empreses i les seves decisions són responsables d’una forma més 
de violència empresarial, però que el Govern no està exempt de responsabilitat, al no 
regular expressament aquestes situacions, massa habituals en el nostre país i en d’altres. 
 
Des de la CUP, creiem que el sistema de mercat capitalista, protegeix els interessos 
empresarials per sobre dels interessos bàsics dels treballadors/treballadores i que, un 
cop més, la solidaritat i l’acció de tots els treballadors/es, però també de les institucions, 
és l’única eina que tenim de protegir-nos d’un sistema econòmic que ens ataca 
constantment amb contractes escombraries, ETT’s, sous baixos, atur, deslocalitzacions, 
etc. 
 
Atès això, la CUP demana que Ple Municipal aprovi el següent: 
 

1. Demanar al Parlament de Catalunya que aprovi les mesures necessàries per a 
protegir els ciutadans/es i l’economia del país, de pràctiques irresponsables per 
part de les empreses, prohibint el tancament i la deslocalització de centres de 
treball rendibles. 

 
2. Que a les condicions dels concursos de subministrament, l’Ajuntament de 

Vilafranca tingui en compte com a valor que l’empresa proveïdora sigui una 
empresa del país. 
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3. Que a les condicions dels concursos de subministrament, l’Ajuntament de 
Vilafranca tingui en compte com a valor d’obligat compliment que l’empresa 
proveïdora no s’hagi deslocalitzat del nostre país. 

 
4. Que l’Ajuntament de Vilafranca recolzi les accions en defensa del seu lloc de 

treball que realitzin els treballadors de Braun, i especialment la que es refereix al 
boicot als productes de Braun. 

 
5. Que l’Ajuntament informi a tots els ciutadans/es de Vilafranca d’aquest 

recolzament i publiqui un Ban a la premsa comarcal per tal de demanar a tots els 
ciutadans/es de Vilafranca i la comarca que segueixin aquest boicot. 

 
6. Que s’enviï aquest acord al comitè d’empresa de Braun, a la direcció de Braun i 

al Govern de la Generalitat”. 
 
El secretari de l’Ajuntament, a instàncies de l’alcaldia, intervé per afirmar que a parer 
seu, i al marge d’altres valoracions, el contingut d’almenys els punts dispositius 2, 3 i 5 
de la moció són contraris a la legislació vigent, per les raons que explica. 
 
L’alcalde Marcel Esteve demana que la moció pugui quedar sobre la taula per redactar-
la d’una altra manera ajustada a dret, sens perjudici de donar el ple suport als 
treballadors i treballadores de l’empresa. Esteve diu que es tracta d’aprovar allò que 
sigui possible, en el marc d’un Estat de dret. Otger Amatller (CUP) contesta que la 
situació és crítica i que hem d’arribar fins al final, encara que sigui afegint a la moció 
que els punts aprovats ho són en tant que legalment siguin viables. Cal lluitar contra les 
deslocalitzacions i la precarietat, així com donar suport a les empreses del país. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que a parer seu la moció podria ser raonable si dóna suport 
als treballadors i demana a la Generalitat que faci el possible perquè la planta no es 
tanqui. 
 
Pere Regull (CiU) expressa la seva preocupació per la situació de l’empresa BRAUN. 
De tota manera, l’assumpte és molt complex, perquè si es prohibeixen totalment les 
deslocalitzacions les empreses foranes no es voldran instal·lar a Catalunya. Cal garantir 
la seguretat jurídica. En la mateixa línia, el portaveu del grup Socialista (PSC-ICV) 
Josep Colomé advoca per solidaritzar-se amb els treballadors de BRAUN, sense altres 
pronunciaments. 
 
S’obre un debat sobre la forma de redactar la moció, amb inclusió de la seva part 
expositiva. Finalment, el regidor del grup Socialista (PSC-ICV) Patro Recober fa una 
proposta concreta, la qual després d’un debat és aprovada per unanimitat, malgrat que el  
portaveu del PP Josep Ramon fa constar les seves reserves respecte de diferents punts 
de la part expositiva final. 
 
El text aprovat per unanimitat és el següent: 
 
L’actual escenari de globalització econòmica i la cerca de competitivitat basada en la 
reducció de costos laborals, provoca que les empreses multinacionals utilitzin l’arma 
més perversa del capitalisme, l’atur forçat i la deslocalització, com una eina d’augment 
dels beneficis. 
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Aquestes deslocalitzacions no només afecten als treballadors/es de l’empresa afectada, 
sinó que moltes vegades arrossega al tancament de petites i mitjanes empreses locals 
que feien de proveïdors, duent a tota la comarca cap a un futur incert. En el cas de 
l’empresa Braun, es calcula que aquest tancament afectarà a més de 4.000 famílies, 
760 directes i la resta d’indirectes. 
 
Des de la CUP, creiem que el sistema de mercat capitalista, protegeix els interessos 
empresarials per sobre dels interessos bàsics dels treballadors/treballadores i que, un 
cop més, la solidaritat i l’acció de tots els treballadors/es, però també de les 
institucions, és l’única eina que tenim de protegir-nos d’un sistema econòmic que ens 
ataca constantment amb contractes escombraries, ETT’s, sous baixos, atur, 
deslocalitzacions, etc. 
 
Atès això, el Ple Municipal acorda: 
 

1. Demanar al Parlament de Catalunya que aprovi les mesures necessàries per a 
protegir els ciutadans/es i l’economia del país, de pràctiques irresponsables per 
part de les empreses. 

 
2. Que l’Ajuntament de Vilafranca recolzi les accions en defensa del seu lloc de 

treball que realitzin els treballadors de Braun. 
 

3.  Que s’enviï aquest acord al comitè d’empresa de Braun, a la direcció de Braun 
i al Govern de la Generalitat. 

 
X. MOCIÓ SOBRE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
 
Es presenta la següent moció del grup de CiU: 
 
“D’un temps cap aquí hem rebut continues queixes de ciutadans en relació a incidents 
patits per vilafranquins com per exemple, robatoris en botigues, agressions a la via 
pública, intimidacions, baralles tumultuàries a les nits, contenidors cremats, robatoris en 
força sobre vehicles a la via pública,... 
 
Tenint en compte que a Vilafranca no es compleix l’estadística de policia existent a 
Catalunya de 3,9 policies per cada mil habitants i que no ens podem permetre estar 
esperant l’arribada dels mossos d’esquadra, prevista per d’aquí a un any i mig. 
 
Precisament perquè incidents com aquests no són els únics, ni es troben aïllats en el 
temps, sinó que fa molt que es produeixen, el Grup Municipal de Convergència i Unió a 
Vilafranca del Penedès, fa arribar una moció per tal que aquest Ple Municipal ACORDI: 
 
1. Que l'Ajuntament exigeixi la immediata incorporació de nous efectius que permetin 
tenir un major nombre possible de policies que garanteixin la seguretat a la vila.  
 
2. Que hi hagi presència del policia de barri als carrers de la vila, de forma que realment 
sigui una figura activa que proporcioni als veïns la seguretat que es mereixen. 
 
3. Que l’edifici de l’Ajuntament de Vilafranca resti obert les 24 hores del dia, amb 
presència d’un o varis membres de la policia local, per esdevenir un punt cèntric de 
recolzament on les persones puguin adreçar-se en cas de necessitat del servei de la 
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policia”. 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 7 vots a favor (CiU i PP) i 14 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV-, d’ERC i de la CUP). 
 
Pere Regull (CiU) fa referència a les queixes de molta gent sobre els problemes de 
seguretat, i la moció no exagera gens la realitat. Sovint hi ha baralles al carrer, cotxes 
amb vidres trencats, furts a botigues, tràfic de drogues, etc., com ell mateix ha 
presenciat alguna vegada. Hi ha la percepció que la situació no està controlada, i la 
manca de seguretat posa en perill la democràcia. El regidor de Policia potser fa el que 
pot, però l’equip de govern no posa els mitjans adients. Es pregunta Regull on és la 
policia de barri, i afirma que el conjunt d’efectius policials existents a Vilafranca 
respecte de la població es troba per sota no ja de l’objectiu teòric, sinó de la mitjana 
catalana. 
 
Regull manifesta que hi ha efectivament Policia Local i Guàrdia Civil (en el futur 
Mossos d’Esquadra), però la gent vol respostes clares de l’Ajuntament. Cal disposar de 
més efectius, desplegar la policia de barri i obrir sempre la Casa de la Vila, ja que és un 
lloc que els ciutadans identifiquen clarament com a punt de referència davant dels 
problemes que apareixen. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que els efectius policials són escassos, tot i que s’ha de 
reconèixer que hi ha places de policies locals vacants que no s’han pogut cobrir ja que 
el procés és lent i  complex, potser per manca de planificació fa uns anys. S’estan creant 
places i cobrint algunes vacants, però costa molt. Amatller considera que amb els pocs 
policies existents seria un error dividir-los obrint durant les 24 hores la Casa de la Vila. 
La moció és a parer seu decebedora, com ho va ser també la roda de premsa celebrada 
per CiU al carrer Sant Pere sobre aquesta qüestió. CiU fa una política alarmista 
clarament de dretes. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció de CiU. Cal disposar de més efectius, 
i la policia comunitària és escassa i es desplaça amb moto quan ho hauria de fer a peu. 
Ell ha examinat les comunicacions de serveis, i ha observat que sobre el total de la 
plantilla de la policia local el nombre de membres que es troben de servei cada dia i en 
cada torn és escàs. Ramon, en un altre moment del debat i a la vista de les explicacions 
donades, retira el seu suport al punt 3 de la moció, ja que obrir sempre la Casa de la 
Vila comportaria dividir els escassos efectius existents. 
 
Ramon Xena (ERC) critica que s’aprofiti un esdeveniment extraordinari (fent referència 
sense dir-ho a un recent intent d’agressió sexual al carrer Sant Pere) com a acte 
publicitari per celebrar en el mateix lloc una roda de premsa sobre assumptes de 
seguretat. La violència de gènere és greu i causa alarma, però no es pot malgrat els 
problemes entrar en un alarmisme innecessari. La violència existeix a tot el país, i amb 
relació a la intervenció de Pere Regull afirma que si ell sap on i qui comet delictes ho 
hauria de denunciar. 
 
Xavier Lecegui (grup Socialista –PSC-ICV- i regidor de Policia) fa palès el seu 
desacord amb la moció tal com ha estat plantejada i defensada, ja que es fa alarmisme i 
demagògia. Certament passen coses a Vilafranca, i cal treballar amb rigor. Els Mossos 
d’Esquadra no arribaran a Vilafranca fins l’any 2007, tal com l’anterior govern de la 
Generalitat (de CiU) va pactar fa uns deu anys. Quant al punt 1 de la moció, es treballa 
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per augmentar els efectius des del Consell Comarcal i des de l’Ajuntament, i s’han 
incrementat les places de policia local per enfortir de debò la policia de barri; tot i així, 
els processos selectius són lents i hi ha escassetat d’aspirants, i no es poden fer 
nomenaments a favor de persones que no arriben a les mínimes exigències, ja que això 
seria contrapruduent. D’altra banda, les dependències del Pati del Gall ja són una 
referència ciutadana consolidada (l’any passat es van rebre 35.000 trucades), i obrir la 
Casa de la Vila tots els dies i totes les hores requeriria destinar-hi sis places, la qual 
cosa no és assumible i comportaria dividir la plantilla dedicada a la seguretat. 
 
Xavier Lecegui manifesta que, amb discreció, cada any l’activitat policial augmenta, i 
s’està treballant per modernitzar a fons la Policia Local. Actualment hi ha 4 places de 
caporal i 8 d’agent vacants, tot i que constantment es convoquen processos selectius. 
Lecegui afirma que, malgrat que un projecte de llei pot ser que en el futur autoritzi a 
prescindir del Cos de la Policia Local a favor dels Mossos d’Esquadra, l’equip de 
govern aposta per mantenir i enfortir la Policia Local.. Quant a la intervenció de Josep 
Ramon, Lecegui afirma que és normal que en certs dies només treballi la meitat de la 
plantilla, perquè s’han de respectar les vacances, les llicències, els torns, etc., i que és 
normal també que el policia de barri es desplaci de la seu del Cos al barri del Poble 
Nou, per exemple, amb moto, per no perdre temps innecessari. Finalment, Lecegui diu 
que el paper de la policia és important per assegurar la convivència i la seguretat, però 
que els problemes no es resolen només amb més policia. 
 
Pere Regull (CiU) afirma quant a la roda de premsa del seu grup que es devia entendre 
malament, ja que en cap moment es va parlar de l’acte delictiu concret que havia tingut 
lloc al carrer Sant Pere. CiU fa les rodes de premsa en el lloc i en el moment que estima 
convenients. El que és important és tenir presents els problemes de seguretat de cada 
dia; certament la policia treballa, però s’ha de disposar de més efectius, i el 
desplegament de debò de la policia de barri possiblement faria que molts problemes no 
es plantegessin. És molt simptomàtic, a parer seu, de l’estat insatisfactori de la seguretat 
ciutadana que només en un any, i segons dades de Xavier Lecegui, la Policia Local hagi 
hagut d’atendre 35.000 trucades telefòniques. 
 
Regull manifesta que entre policies locals i guàrdies civils la xifra disponible a 
Vilafranca és inferior a la recomanada i a la mitjana, i això és una responsabilitat de 
l’equip de govern. Molts casos de delinqüència o d’incivisme no es resolen, i altres ni 
tan sols arriben a la Policia. 
 
Ramon Xena (ERC) considera que el lloc i el moment de la roda de premsa no obeeixen 
a la casualitat i són  de mal gust. La situació preocupa i s’hi ha de treballar, i els Mossos 
d’Esquadra no vénen encara per l’acord entre els governs de l’Estat i de la Generalitat 
de fa molts anys. Hi ha places de policia local creades i dotades que s’han de cobrir, i 
quant a la Guàrdia Civil han marxat 12 efectius i n’han vingut 15. Aquesta és la realitat. 
 
Francisco Romero (grup Socialista –PSC-ICV-) manifesta que les recomanacions van 
en la línia de disposar d’1,5 policies locals per cada 1.000 habitants, xifra aquesta que 
Vilafranca supera. La dotació de Guàrdies Civil és la que és, i no es pot fer alarmisme 
ni populisme. L’equip de govern té un model policial i està portant a terme una correcta 
planificació. Per la seva banda, el regidor del mateix grup Xavier Lecegui manifesta que 
en el seu programa electoral CiU parlava de la necessitat d’un Cos de Policia Local de 
70 membres, mentre que l’equip de govern acabarà el seu mandat tenint 72 places 
creades. 
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Finalment, l’alcalde Marcel Esteve recorda que l’assumpte preocupa a tothom. Hi ha 
problemes de seguretat i de civisme a tot arreu, sense que Vilafranca estigui per damunt 
de la mitjana. Potser l’oposició ha de fer soroll, però no es pot caure en la 
superficialitat, ni convocar rodes de premsa desencertades. La policia fa una bona tasca, 
i cal treballar des del govern i des de l’oposició per millorar la situació. 
 
XI. MOCIÓ VORERES CARRER GENERAL CORTIJO 
 
Es presenta la següent moció del grup municipal de CiU: 
 
“Atès que el carrer General Cortijo s’ha convertit en la via principal d’enllaç per al 
trànsit, tant de vehicles com de persones entre el centre de la vila i els barris del Poble 
Nou i La Girada, que s’ha vist incrementat en gran mesura des de que s’ha obert al 
trànsit el pas d’aquest carrer sobre la cobertura de les vies del ferrocarril. 
 
Atès la manca d’amplitud de les voreres del carrer General Cortijo, que no permeten la 
circulació correcta de vianants, de tal manera que en determinades zones no és possible 
anar dues persones una al costat de l’altra sobre la vorera, i tampoc permet el pas de 
persones amb cadira de rodes. 
 
Atesa la provisionalitat de la solució, alhora que força incòmoda, poc estètica i força 
perillosa, de col·locar pals al cantó dels números parells per evitar l’estacionament de 
vehicles, en el tros comprés entre Amàlia Soler i Rafael Soler. 
 
Atès el lamentable espai que s’ha habilitat com a pas de vianants sobre la via del tren en 
la continuació del carrer General Cortijo cap al Barri de La Girada. 
 
Atès el gran volum de trànsit que s’ha produït en el carrer General Cortijo i el canvi de 
la velocitat i volum dels vehicles que transiten per ell amb el conseqüent perill per als 
vianants. 
 
Demanem al ple municipal que acordi el següent: 
 

1. Què es procedeixi urgentment a fer més ample la vorera dels números parells 
del carrer General Cortijo, des de l’Avinguda de Tarragona fins el Passeig de 
Rafael Soler. 

2. Que aquesta inversió s’inclogui en la partida corresponent a “Ampliació de 
voreres”, i que tingui lloc el més aviat possible, dins l’any 2006. 

 
3. Que es reclami a l’empresa constructora de la cobertura de les vies del tren, 

que acondicioni correctament el pas de vianants sobre les vies del tren, i això 
es faci de manera immediata”. 

 
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 6 vots a favor (CiU) i 15 en contra (grups 
Socialista –PSC-ICV-, d’ERC, del PP i de la CUP). 
 
Fernando García (CiU) afirma que l’ampliació de les voreres del carrer General Cortijo 
és una antiga reivindicació del barri del Poble Nou. Ja se n’havia parlat en una visita al 
barri l’any 2002, i figurava fins i tot en el programa electoral socialista. La promesa no 
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s’ha acomplert, quan és obvi que l’ampliació esdevé necessària, especialment per als 
veïns de la Girada i del Poble Nou. 
 
Fernando García continua la seva intervenció dient que no es pot obligar la gent a estar 
en aquesta situació durant un any més almenys, ja que hi ha clars problemes de 
mobilitat. Ara s’ha construït un pas de vianants sobre la llosa que es mantindrà un cert 
temps i que és provisional i precari, de forma que ja veurem què passarà quan plogui 
(s’hauria de condicionar correctament). Tenint en compte que l’equip de govern ha 
manifestat que destinarà una bona quantitat de diners a millorar voreres, cal ampliar ja 
immediatament les del carrer General Cortijo, ja que són prioritàries. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a eixamplar voreres, i espera que hi hagi un 
llistat de prioritats correcte. Caldria estudiar les prioritats reals, i veure si el cas del 
General Cortijo és dels més urgents. 
 
Ramon Xena (ERC) recorda que al carrer General Cortijo fins fa poc hi havia escales, 
mentre que ara no i es pot transitar d’una banda a l’altra. Ara mateix és inconvenient 
eixamplar les voreres, tenint en compte que el carrer General Cortijo és actualment 
l’única zona de connexió entre el Poble Nou i la Girada. Replica Fernando García dient 
que el trànsit de vehicles es pot ordenar d’una manera diferent, que el pas es pot 
condicionar i que són sorprenents aquests arguments quan recentment s’han autoritzat 
unes obres privades al mateix carrer. 
 
Anna Girona (grup Socialista –PSC-ICV-) afirma que s’ampliaran voreres, i també les 
del carrer General Cortijo del regidor Fernando García. No obstant, ara no és possible 
perquè suposaria tallar la circulació de forma important, a diferència del cas d’una obra 
privada que afecta unes hores puntuals i que és un dret del propietari.  L’equip de 
govern té un llistat de prioritats sobre millores dels carrers, i té previst destinar-hi un 
total de 860.000 euros. Quan s’ampliïn les voreres del carrer General Cortijo l’actuació 
es farà als dos costats, i i no només en el dels números parells com demana la moció. 
 
Fernando García (CiU) manifesta que el carrer General Cortijo no és seu com s’ha 
insinuat. S’alegra del fet que s’arreglin tants carrers, però cal tenir present que cap té 
tant de trànsit com el de General Cortijo. L’ampliació tècnicament es podria fer 
perfectament en aquest moment, amb mesures com les implementades en altres carrers 
del mateix barri (Ramon Freixas o Amàlia Soler). 
 
Josep Ramon (PP) estima que per ampliar aquest carrer és millor esperar a la 
finalització de les obres del ferrocarril. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca que existeixen plans de millora de 
tots els barris, incloent  el Poble Nou i el carrer General Cortijo. Quant al pas sobre la 
llosa, fins fa poc era inaccessible, mentre que actualment és possible el pas de cadires 
de rodes. També s’ha de dir que ha plogut ja des de la construcció del pas i que no ha 
succeït res. 
 
Fernando García (CiU) proposa que es modifiqui el punt dispositiu 1 de la moció, 
indicant que l’ampliació es faci tal com actualment estan resolts els carrers Ramon 
Freixas i Amàlia Soler. 
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L’alcalde Marcel Esteve indica que ningú no qüestiona la conveniència d’ampliar les 
voreres, però que pràcticament tothom argumenta que no és possible ara per les obres 
del tren, perquè crearíem un embolic circulatori. Anna Girona, per la seva part, afirma 
que s’estudiarà la possibilitat d’instal·lar pilones que protegeixin més els vianants, i que 
en el ple s’ha de discutir de les voreres de Vilafranca, i no d’un carrer determinat. 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
 

a) Josep Ramon (PP) fa referència a les obres de la plaça Milà i Fontanals, i afirma 
(recollint alguns comentaris que li han fet) que potser no s’ha tingut prou cura 
amb els arbres. Alguns d’ells, si hagués intervingut a temps la tècnica municipal, 
possiblement s’haguessin pogut salvar. També s’interessa pel mateix assumpte 
Otger Amatller (CUP), qui recorda que inicialment es va dir que només es 
tallarien un o dos arbres, i que ja en portem quatre, la qual cosa fa pensar que 
finalment se’n mantindran només tres. El regidor d’Urbanisme Josep Colomé 
comenta que la tècnica de jardineria va intervenir tant en el projecte com en les 
diferents visites d’obra, que s’ha tingut la màxima cura amb els arbres i que es 
facilitarà un informe detallat a tots els grups municipals sobre la qüestió. 

 
b) Otger Amatller (CUP) comenta que queda pendent la tasca de reinstal·lació 

d’alguns bancs de l’avinguda de Tarragona, en la zona d’espera de l’autobús, i 
pregunta què es pensa fer al respecte. Anna Girona contesta que un que es va 
treure s’ha reposat, i que s’instal·laran bancs a tot arreu on sigui possible. 

 
c) Otger Amatller (CUP) afirma que una associació cultural (la Fornal) ha vist 

denegades unes subvencions pel fet de no disposar d’autorització de 
funcionament el seu local. Té entès que es va demanar la inspecció municipal, i 
que el retard en la resposta municipal (9 mesos) ha provocat que no tinguessin 
llicència i que perdessin la subvenció. El regidor Joan Pareta contesta que 
segons recorda l’entitat havia de presentar un certificat d’un tècnic en el sentit 
que el local complia les condicions exigides, i que no ho va fer. Ja ho 
comprovarà i l’informarà, però entén que la manca d’autorització no es deu a la 
lentitud municipal, sinó a l’incompliment d’un requisit tècnic per part de 
l’entitat. 

 
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 

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


