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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm. : 09/2004
Caràcter: ordinari
Data: 21 de setembre de 2004
Horari: de 20,03 h. del 21-9-04 a 0,07 h. del 22-9-04.
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila

Hi assisteixen:

ALCALDE-PRESIDENT: Il.lm. Sr. Marcel Esteve i Robert

REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic):

- 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

S’ha excusat d’assistir-hi:

Àngela Agramunt i Andreu

És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també
l'interventor general Antoni Peiret de Antonio.

Desenvolupament de la sessió

ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 20
de juliol de 2004.
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El regidor de CiU Fernando García demana una transcripció literal de tot allò que es va
dir en el decurs de la sessió plenària, ja que pensa (sense referir-se a cap punt de l’ordre
del dia en especial) que en l’acta possiblement s’ometen algunes expressions i
comentaris que es van fer, malgrat que està convençut de l’honorabilitat i de l’eficàcia
del secretari que ha aixecat l’acta.

L’alcalde Marcel Esteve manifesta que l’esborrany de l’acta es tramet prèviament a tots
els regidors, i que si es volen fer determinades correccions puntuals s’ha de portar
alguna proposta concreta al ple, tot replicant Fernando García que aquesta vegada l’acta
no va ser tramesa fins fa set o vuit dies.

El secretari, Francesc Giralt, afirma que l’acta s’ha redactat com sempre en els darrers
anys, i sota la seva responsabilitat. La normativa vigent i el Reglament orgànic
exigeixen que les actes incorporin una referència succinta a les posicions dels diferents
grups municipals (síntesi de les intervencions), però no esdevé procedent una
transcripció completa ni literal de les manifestacions realitzades.

Finalment, s’acorda deixar sobre la taula, fins al proper ple, l’aprovació de l’acta.
Mentretant, es farà arribar al regidor Fernando García una còpia de la gravació de la
sessió plenària, per tal que la pugui escoltar i formular alguna proposta, si escau, de
modificació de l’acta, per a la seva valoració.

I. PLA PARCIAL LA GIRADA 2

El text del dictamen és el següent:

Confeccionada i presentada per l’Institut Català del Sòl, de la Generalitat de
Catalunya, una modificació puntual del Pla parcial del subsector la Girada-2, que
preveu bàsicament la requalificació de les parcel·les F2.2, F2.3, F2.4, F2.5, F4.1 i
F4.2, com a zona residencial tipologia F d’habitatge de protecció oficial FHPO, i
l’augment de la densitat de les parcel·les destinades a la promoció pública d’habitatges
en règim de protecció oficial, en 7 habitatges, tal i com s’estableix en l’article 154.4 del
Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès.

Atès que s’han recollit en la documentació aportada les prescripcions indicades
en informe tècnic emès pels serveis tècnics municipals, consistents en l’ampliació de la
modificació proposada de forma que abasti també la parcel·la G2, propietat d’aquest
Ajuntament (destinada a habitatge protegit, de promoció pública o privada), i amb
unificació de la zona verda corresponent a la total modificació.

Atès que l’Institut Català del Sòl és competent per al desenvolupament del
sector residencial la Girada 2, en virtut de la determinació d’administració actuant
conferida per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data
15 de setembre de 2000, en la declaració de sector d’urbanització prioritària.

Aprovada inicialment la modificació de pla i sotmesa al tràmit d’informació
pública, amb publicació dels preceptius edictes en el Butlletí Oficial de la província
núm. 143 de data 15 de juny passat i en el diari la Vanguardia del dia 11 del mateix
mes de juny, sense que s’hagin formulat reclamacions ni al·legacions de cap mena, i
tenint en compte la previsió continguda en l’article 79.1 de la Llei 2/2002, de 14 de
març, d’urbanisme, respecte les competències per a l’aprovació definitiva dels plans
parcials de sectors d’urbanització prioritària,

S’ACORDA:
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Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial del sector la Girada 2,
presentada per l’Institut Català del Sòl, amb la incorporació de la prescripció que s’ha
fet esment.

Publicar la present resolució en la forma regulada en la referida Llei i remetre
còpia de l’expedient originat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als
efectes oportuns.

Aquest dictamen s’ha aprovat per unanimitat.

El regidor d’Urbanisme Josep Colomé explica que el conjunt de parcel·les donaran lloc
a tres edificis, dos que promou l’INCASOL destinats a habitatges de lloguer per a joves
(s’augmenta el nombre d’habitatges en set, sense increment de l’edificabilitat), i un altre
el terreny del qual és de l’Ajuntament (ja es veurà qui fa la promoció), que es destinarà
a habitatge protegit de venda. S’augmenten també d’acord amb la llei les superfícies de
zona verda.

Els portaveus de la CUP (Otger Amatller), PP (Josep Ramon) i CiU (Pere Regull) es
mostren d’acord amb la proposta, i encoratgen l’equip de govern a continuar fent
política d’habitatge social. Josep Ramon demana que els preus dels habitatges siguin
assequibles, contestant Josep Colomé que ho seran, perquè s’aplicaran els mòduls
legalment fixats per a l’habitatge protegit.

II. RESTAURACIÓ RIERA DE LLITRÀ

Es proposa al ple el dictamen següent:

Atesa la necessitat de restaurar la riera de Llitrà al seu pas pel terme municipal de
Vilafranca del Penedès, mitjançant la regeneració de les seves comunitats naturals per tal
de potenciar l’efecte de corredor biològic de la llera fluvial.

Atès que l’Agència Catalana de l’Aigua ha iniciat el programa de manteniment de
lleres públiques de Catalunya 2004-2005, destinat a millorar l’estat de la xarxa fluvial i a
assegurar-ne el seu correcte funcionament, s’

ACORDA:
Ratificar la sol·licitud formulada per la Junta de Govern Local de data 6 de

setembre de 2004, en el sentit d’acollir-se aquest Ajuntament a l’esmentat programa de
manteniment de lleres públiques de Catalunya, mitjançant les actuacions previstes en el
“Projecte de restauració Riera de Llitrà”, del terme municipal de Vilafranca del Penedès.

L’anterior dictamen ha estat aprovat per unanimitat.

Patro Recober, en nom del govern municipal, explica que cal ratificar un acord de la
Junta de Govern, demanant que l’Agència Catalana de l’Aigua inclogui en el seu
programa de manteniment (no es tracta d’una subvenció a l’Ajuntament) el projecte de
restauració de la riera de Llitrà. Ja es va fer la petició fa un temps, sense èxit, des del
Consell Comarcal, i ara cal esperar que la iniciativa prosperi.

Otger Amatller (CUP) aplaudeix aquesta iniciativa, i afirma que la sensibilitat vers les
rieres s’hagués hagut de tenir també amb motiu de l'aprovació del POUM, acceptant una
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al·legació que apostava pel respecte dels límits de zona inundable, la qual cosa a parer
seu no fa el POUM en el sòl urbanitzable.

Josep M. Figueras (CiU) es mostra a favor que l’ACA inclogui el projecte en el seu
programa. Pregunta perquè ho va aprovar primer la Junta de Govern (i contesta Patro
Recober que perquè el termini concedit finalitzava el 20 de setembre), i defensa que els
altres municipis pels quals passa la riera també ho haurien de sol·licitar. Sembla que
Santa Margarida i els Monjos ho ha fet, però caldria fer alguna gestió (a través del
Consell Comarcal o per una altra via) amb la finalitat que el municipi de Pacs també
demani la restauració de la riera al seu pas pel municipi, ja que la riera és un corredor
continu. Contesta Patro Recober que efectivament es farà alguna gestió referent a Pacs,
a través del Consell Comarcal o directament.

III. JUNTA SOCIETAT D’HABITATGE

En aquest moment, el ple es constitueix en junta de socis extraordinària de la Societat
Municipal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, S.L., i adopta l’acord següent:

Atès que la junta de socis d'aquesta societat, en sessió celebrada el dia 22 de
juliol de 2003, va fixar en set el nombre de membres del consell d'administració, i va
nomenar les persones concretes que havien d'ocupar el càrrec de conseller.

Atès que ha presentat la seva renúncia com a membre del consell
d’administració de la societat el Sr. Andreu Retamal i Ojeda, per la qual cosa
procedeix la seva substitució,

S’ACORDA:
1. Acceptar la renúncia al càrrec de conseller del consell d’administració de la

societat presentada pel Sr. Andreu Retamal i Ojeda.
2. Es nomena nou conseller de la societat (en substitució del Sr. Retamal)  el Sr.

Xavier Paretas Biarnès, amb el D.N.I. núm. 77072908-T, que té legalment la
nacionalitat espanyola i designa a aquests efectes com a domicili el corresponent al
domicili social (carrer de la Cort, núm. 14, de Vilafranca del Penedès). El Sr. Paretas,
present en la sessió, accepta el càrrec i manifesta que no incorre en cap de les causes
d'incapacitat o d'incompatibilitat establertes en la legislació vigent, i especialment a la
Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats dels membres el Govern i alts càrrecs, a
la Llei de contractes de les administracions públiques i, en la mesura que fos aplicable,
a la Llei 9/1991. D'acord amb els estatuts socials, el mandat del Sr. Xavier Paretas
finalitzarà en la mateixa data que el de la resta de consellers, és a dir, quan s’acabarà
el mandat de l'actual corporació municipal.

3. Les altres sis persones que continuaran ostentant la condició de conseller
seran les ja designades en la junta de socis de 22 de juliol de 2003.

4. Facultar sense cap mena de limitació al secretari no conseller del consell
d'administració, Francesc Giralt i Fernàndez, per tal que porti a terme les operacions
necessàries per a l'efectivitat d'aquest acord, i en particular per formalitzar-lo en
escriptura pública i inscriure'l en el Registre Mercantil, tot signant els documents
públics i privats necessaris, i completant les dades personals del conseller nomenat.

5. Aprovar, als efectes legals adients, l’acta corresponent a aquesta sessió de la
junta de socis.

Aquest acord s’ha pres per unanimitat.
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El regidor Josep Colomé demana que consti en acta l’agraïment vers la tasca feta per
Andreu Retamal en la Societat d’Habitatge, així com per les diferents activitats que ha
fet per vilafranca (regidor de l’Ajuntament, activitats veïnals, polítiques, etc.).

IV. MOCIÓ CAMPANYA CATALUNYA LLIURE

Es dona lectura a la següent moció presentada pels grups municipals de la CUP, CiU i
ERC.

Atès que el passat 9 de maig va començar a Barcelona el Fòrum Universal de
les Cultures, un esdeveniment al qual s’ha donat un ressò molt important.

Atès que la promoció que s´ha fet d’aquest esdeveniment representa una nova
oportunitat per situar una altra vegada els Països Catalans en el mapa del món.
 Atès que s’ha engegat, prenent com a referent la campanya Freedom for
Catalonia de 1992, una campanya que té per objectiu donar a conèixer la voluntat
d’una nació que lluita per poder decidir el seu futur en llibertat, sense imposicions,
sense interferències i en pau.
 

Per tot això, S’ACORDA:
 1. Donar suport a la campanya Free Catalonia – Catalunya Lliure , tot

adherint-nos al manifest que han elaborat les entitats impulsores i promovent
actuacions en tots els àmbits per a la consecució dels objectius de l’esmentada
campanya.

2. Distribuir des dels punts d’informació del municipi i en els punts joves els
adhesius i les revistes explicatives de la campanya.

3. Tenir en els punts d’informació turística els adhesius i les revistes
explicatives de la campanya.

4. Col·laborar econòmicament amb la campanya Free Catalonia – Catalunya
Lliure.

5.  Comunicar als responsables de la campanya campanyes@freecatalonia.com,
al Director General del Fòrum 2004, al President del Parlament, al President de la
Generalitat de Catalunya i als Grups polítics del Parlament de Catalunya, l’adhesió del
nostre municipi a la campanya

Aquesta moció ha estat aprovada amb 10 vots a favor (grups de la CUP, ERC i CiU), 1
en contra (PP) i 9 abstencions (grup Socialista, PSC-ICV).

Otger Amatler (CUP) remarca que cal donar suport a una campanya pensada per donar
a conèixer Catalunya i els Països Catalans (història, llengua, identitat, etc,) al món amb
motiu del Fòrum 2004, malgrat que la campanya ha de tenir continuïtat en el futur.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a la moció, ja que malgrat que les respecta, no
comparteix les idees de la CUP.

Joan Ríos (ERC) es mostra favorable a la moció, i també ho fa Josep M. Figueras (CiU),
qui remarca l’interès del manifest de la campanya, ben construit i que advoca pel
reconeixement del dret a l’autodeterminació.
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Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) anuncia l’abstenció del seu grup. Voldria
votar a favor perquè el dret a l’autodeterminació s’hauria de reconèixer, però la veritat
és que el manifest barreja amb errades Catalunya i els Països Catalans. Es pot parlar de
Països Catalans amb trets comuns, però no es pot negar el dret dels valencians i dels
illencs a decidir també el seu futur.

VI. MOCIÓ SOBRE EL BUTLLETÍ I LA PÀGINA WEB MUNICIPALS

Es dóna lectura a la següent moció del grup  de la CUP:

Ara fa un any, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
va proposar al Ple Municipal una moció pràcticament igual a la que ara plantegem, però
en aquell cas va ser rebutjada per l'Equip de Govern format pel PSC amb el suport d'IC.
Ara que al govern també hi participa el grup municipal d'ERC volem recuperar una
bona iniciativa d'aquest grup municipal, on es planteja agilitzar i pluralitzar el
funcionament de la comunicació de l'ajuntament de Vilafranca.

Una de les eines informatives de l'ajuntament de Vilafranca és el Butlletí
Municipal, que s'edita periòdicament per divulgar entre la ciutadania els acords, decrets
i projectes municipals, així com per donar a conèixer l'activitat de l'ajuntament i els
posicionaments dels diferents grups municipals mitjançant els articles d'opinió.
            L'ajuntament de Vilafranca disposa de l'empresa municipal SERCOM S.L.,
gestora actual de les emissores municipals de Ràdio Vilafranca i Vilafranca Televisió,
la qual compta amb un nombre de professionals, que han aconseguit d'aquests ens
públics un servei de qualitat, amb un alt grau de seguiment per part de la ciutadania.
            La CUP creu, que cal aconseguir una més puntualitat d'aparició del Butlletí
Municipal, així com un increment de la seva periodicitat, fins arribar a la quota de
publicació mensual. Per això, el Butlletí Municipal hauria de dependre directament de
l'empresa municipal de comunicació SERCOM,S.L., pel que fa a la seva direcció, edició
i publicació i no directament, com fins ara, dels serveis de comunicació del propi
Ajuntament.
            La CUP creu, que el Butlletí Municipal ha de reflectir la mateixa pluralitat
política del consistori, doncs aquesta expressió de pluralitat és alhora, des del punt de
vista de la ciutadania, una garantia de rigor informatiu.
            Per això creiem, que MAI MÉS, hauria de tornar a produïr-se el que ha passat en
aquest darrer butlletí municipal, en el que podem veure a l'alcalde d'aquesta vila, Sr.
Marcel Esteve, fotografiat en 26 pàgines de les 36 que disposa el darrer butlletí
municipal, pràctica poc saludable mentalment (típica dels processos narcisistes) i
absolutament poc democràtica.

La ciutadania es mereix ésser informada puntualment (tal i com ho fan la ràdio i
televisió públiques municipals i per tant Butlletí Municipal hauria d'arribar
mensualment a tots els vilatans i vilatanes) i d'una manera més plural i més objectiva.
            Igualment la CUP creu que cal potenciar les pàgines web de l'Ajuntament, obrint
nous canals d'informació i comunicació dels usuaris amb els punts d'atenció al públic,
regidories, Grups Municipals, regidors/es i establir cercadors d'informació. En tant que
mitjà de difusió pública, la pàgina web és sotmesa als mateixos requisits de pluralitat
requerits a tot organisme democràtic. Per això, aquest servei també hauria de dependre
directament de la direcció i gestió de l'empresa municipal SERCOM,S.L.
              Així doncs, l'empresa municipal SERCOM,S.L. com a empresa professional de
comunicació local, assumiria tots els mitjans de comunicació actual d'àmbit públic i
municipal, evitant la duplicitat de serveis i centralitzant tots els serveis de comunicació.
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               És per això que el grup municipal de la CUP demana que el Ple acordi el
següent:
                1. El traspàs immediat de la direcció, edició, publicació i distribució del
Butlletí Municipal "L'Ajuntament Informa", a favor de l'empresa municipal SERCOM
S.L., en els elements abans esmentats d'una publicació més periòdica i actual.
               2. El traspàs immediat de la direcció i edició de la pàgina web de l'Ajuntament
de Vilafranca, a favor de l'empesa municipal SERCOM,S.L., segons tot el que s'ha
esmenat anteriorment.
               3. L'augment de l'aportació econòmica que anualment té designada aquest
Ajuntament a favor de l'empresa municipal SERCOM S.L., per tal que la mateixa pugui
fer front a aquests nous reptes, quedant reflexada ens els propers pressuposts d'aquest
Ajuntament.
               4. En el cas de no donar-se aquest traspàs per tal de garantir un procés de
democratització i de pluralitat dins el butlletí, proposem el canvi de nom del butlletí
municipal per alguna d'aquestes opcions: “En Marcel informa”, “L'alcalde informa” o
directament “El PSC us informa”.

Otger Amatller (CUP) destaca la importància de recuperar una anterior iniciativa
d’ERC en el mateix sentit, la qual en el seu moment va ser rebutjada per la llavors
majoria absoluta socialista. El Butlletí d’informació municipal no funciona prou bé
quant a puntualitat, continguts i pluralitat, i la darrera edició amb 26 fotos de l’alcalde ja
supera qualsevol límit admissible. No s’ha d’actuar des del partidisme, i si se’n fes
càrrec SERCOM es guanyaria en independència i professionalitat. Si la moció no
prospera, caldria canviar el nom del butlletí, perquè qui informa és l’alcalde o el grup de
govern, i no l’Ajuntament.

Tot seguit es dóna lectura a una esmena a la totalitat presentada pel grup Socialista
(PSC-ICV), amb el text següent:

Atès que ara fa un any, el grup municipal d’ERC va proposar al Ple Municipal
diferents propostes amb l’objectiu d’agilitzar i millorar el funcionament de la
comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca, que va ser rebutjada per l’anterior equip
de govern.

Atès que el nou equip de govern resultant de l’acord de govern entre el grup
municipal Socialista(PSC-ICV) i d’ERC també vol aconseguir una major puntualitat
d’aparició del Butlletí Municipal, així com un increment de la seva periodicitat i
qualitat.

Atès que el darrer butlletí municipal no s’ha publicat amb la puntualitat i la
qualitat desitjable per aquest equip de govern.

Atesa la voluntat política d’impulsar un portal de Vilafranca que sigui
compatible amb la pàgina web de l’Ajuntament.

Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi:
1.  Fer arribar al consell d’administració de SERCOM,S.L. la proposta de crear

el portal de Vilafranca i que sigui aquesta empresa municipal la que pugui decidir
sobre la seva oportunitat.

2.  Crear una comissió de comunicació en la que s’informarà de l’elaboració
del Butlletí Municipal “L’Ajuntament Informa”, reunint-se abans de la seva publicació.
Aquesta comissió serà convocada des la regidoria de Comunicació i estarà formada pel
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regidor/a delegat/da de Comunicació i per un regidor representant de cadascun dels
grups municipals.

3.  Que sigui aquesta comissió de comunicació la que valori l’evolució tant en la
periodicitat com en la qualitat del Butlletí Municipal tot plantejant, si fos necessari,
noves propostes que permetin arribar als nivells de puntualitat i qualitat desitjables.

Defensa l’esmena en nom del grup presentant Lourdes Sánchez. Afirma que tot i que
darrerament s’ha millorat, el butlletí té algunes deficiències de puntualitat i qualitat. El
butlletí s’ha de fer des de l’Ajuntament, perquè és la corporació la que genera la
informació institucional, i no des de SERCOM (criteris periodístics). De tota manera, és
positiu crear una comissió amb la participació de tots els grups, i tenir en compte criteris
tècnics.

Encetant el torn d’intervencions sobre l’esmena, Otger Amatller (CUP) la rebutja,
perquè cal garantir la qualitat i la pluralitat, i la informació periodística que pogués
donar SERCOM no ha de ser dolenta.

Josep Ramon (PP) es mostra a favor de l’esmena, i recorda que ja no va ser partidari en
el seu moment de la moció d’ERC. Malgrat que comparteix les crítiques quant a l’actual
butlletí, aquest l’ha d’elaborar l’Ajuntament. Cal provar com funciona el sistema de
comissió proposat en l’esmena, i si no esdevé satisfactori més endavant podria
replantejar-se la seva postura i donar suport al traspàs a SERCOM. Josep Ramon afirma
que a la vila i a la comarca ja existeixen setmanaris i mitjans de comunicació, i que no
seia positiu que des de l’Ajuntament (SERCOM) s’edités una nova publicació
periodística.

Joan Ríos (ERC) es mostra contrari a l’esmena, per coherència amb la moció presentada
fa un temps per ERC. El Butlletí municipal no funciona prou bé, i l’hauria d’editar la
societat SERCOM, en el consell de la qual participen els grups municipals, la societat
civil, professionals, etc. Cal apostar per la millora de la qualitat i de la pluralitat del
butlletí.

Aureli Ruíz (CiU) manifesta que, com ara fa un any, CiU es pronuncia a favor de la
moció i en contra de l’esmena. Llavors es va comentar que el butlletí havia de millorar,
i el cert és que ha empitjorat. Tot i que passar la responsabilitat a SERCOM no és en si
mateix una garantia (en els noticiaris televisius la preponderància del govern municipal
és manifesta), pot ser un element que ajudi a millorar la pluralitat, la professionalitat i la
independència del mitjà informatiu.

Otger Amatller (CUP) aclareix que no es tracta de fer un diari o un periòdic, sinó de
millorar el disseny, la pluralitat i la qualitat del butlletí.

Patro Recober (grup Socialista, PSC-ICV) comparteix bona part de la crítica formulada,
però el traspàs a SERCOM no suposa cap garantia, ja que òbviament el consell
d’administració de SERCOM no pot fer la revisió dels butlletins. Cal acceptar l’esmena,
perquè la nova comissió que es proposa crear pot intervenir a priori en el contingut del
butlletí i formular propostes de millora. Qui ha d’informar és l’Ajuntament, perquè per
alguna raó el títol del butlletí és “L’Ajuntament Informa”. Replica aquesta intervenció
Otger Amatller (CUP), afirmant que no es proposa el traspàs a SERCOM només per la
presència en els seus òrgans dels grups municipals, sinó també per criteris de qualitat i
de professionalitat.
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Sotmesa a votació l’esmena a la totalitat, obté 10 vots a favor (grup Socialista, PSC-
ICV, i PP) i 10 en contra (CiU, ERC i CUP). Es repeteix la votació amb el mateix
resultat, i l’esmena queda aprovada en virtut del vot de qualitat que té l’alcalde en el
supòsit d’empat. L’alcalde recorda que el ple presenta l’absència per malaltia de la
regidora del grup Socialista Àngela Agramunt.

Per tant, s’entén aprovada l’esmena a la totalitat i rebutjada la moció inicial.

VI. MOCIÓ SOBRE XERRADES A L’ENSENYAMENT

Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU:

Atès que aquest Consistori vol fomentar, de manera unànime, que la societat
vilafranquina disposi d’eines per conèixer i participar més  en la cosa pública.

Atès que és àmpliament conegut que la població jove –no només la de
Vilafranca, sinó la de molts altres indrets del món-, mostra poc interès pels afers
públics, sobretot quan es tracta de l’administració, com ho mostra el baix índex de
participació en els comicis electorals,

Atès que, en el darrer curs de l’ensenyament obligatori hi ha el grup més ampli
de població jove en una franja d’edat propera a la de participar en els sufragis.

Atès que, en els darrers cursos acadèmics, des d’algun centre d’ensenyament ja
s’han dut a terme amb èxit xerrades com les que proposa aquesta moció.

El grup Municipal de Convergència i Unió proposa que aquest Ple Municipal
ACORDI:

1  Que la Regidoria d’Educació organitzi xerrades-col.loqui sobre política i
sobre el funcionament de l’administració pública per al curs 2004-2005 i les acordi amb
els centres d’ensenyament de Vilafranca, de manera que es pugui cobrir tots els centres
en aquest curs acadèmic.

2.  Que el Servei d’Enseyament  prepari un guió-pauta per dur a terme aquestes
xerrades-col.loqui, incloent-hi explicacions sobre com s’organitza i funciona
l’ajuntament, emmarcant-les en la política comarcal, catalana, espanyola, europea i
mundial.

3.  Que parelles de regidors/es –un/a del govern i una/a de l’oposició-, siguin els
ponents i conductors d’aquestes xerrades-col.loqui, i que aquestes  parelles es vagin
alternant.

4.  Que aquestes xerrades-col.loqui s’adrecin a l’alumnat del curs de 4art. d’ESO
de tots els centres de Vilafranca que l’imparteixen.
Aquesta moció no s’ha sotmès finalment a votació, essent retirada i deixada sobre la
taula.

Josep M. Figueras (CiU) manifesta que la moció pretén fomentar la participació
ciutadana. Es tracta de que els alumnes de quart d’ESO puguin gaudir de les xerrades,
organitzades des de la regidoria d’Educació, per tal que siguin conscients de com els
afecta la gestió de la cosa pública. Es podria fer un guió-pauta amb exemples pràctics, i
el fet que hi participessin regidors del govern i de l’oposició no seria per parlar
necessàriament d’assumptes actuals, sinó per clarificar el paper del govern i de
l’oposició en un sistema democràtic. Actualment hi ha a Vilafranca 16 línies de 4rt
d’ESO, per la qual cosa aquest seria el nombre màxim de xerrades anuals.
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Otger Amatller (CUP) afirma que la idea és positiva per acostar els joves a la política.
De tota manera, l’Ajuntament no té facultats per a obligar les escoles a programar les
xerrades (el currículum es determina des del Departament d’Educació de la Generalitat),
i podrien haver-hi escoles favorables i unes altres  de contràries. Otger Amatller proposa
que l’assumpte el discuteixi el Consell Escolar, i que aquest analitzi la idea i digui com
es podria fer, si han de participar o no regidors, etc.

Els portaveus dels grups del PP, d’ERC i Socialista (PSC-ICV), Josep Ramon, Joan
Recasens i Lourdes Sánchez respectivament, s’adhereixen a la postura d’Otger
Amatller, en el sentit que es tracta d’una idea general que el Consell Escolar hauria
d’estudiar i analitzar, en el seu cas, com es porta a terme.

Josep M. Figueras (CiU) afirma que és correcte que se sotmeti al Consell Escolar (pot
introduir-se una esmena a la moció en aquest sentit), però això no implica que
l’Ajuntament no es pugui pronunciar a favor de la viabilitat de la proposta. De fet, un
centre educatiu ja està organitzant sessions similars. Podrien sumprimir-se els punts 3 i
4 de la moció, encara que CiU opina que és interessant la participació dels regidors.

Finalment, després de diferents intervencions, CiU accepta no sotmetre a votació la
moció a la vista de la postura de la resta de grups. Es traslladarà la idea al Consell
Escolar Municipal, per tal que estudiï si és positiva i viable i com es podria
implementar.

VII. MOCIÓ SOBRE EL CORRELLENGUA

Es presenta la següent moció per parts dels grups Socialista (PSC-ICV), d’ERC, de CiU
i de la CUP:

Atesa la necessitat de continuar reivindicant els drets i deures de la societat
catalana envers la plena normalització de l’us social de català, llengua pròpia del país.

Atesa la situació sociopolítica que viu el nostre país i que ens obliga a
reafirmar, cada vegada amb més força, el compromís dels ciutadans i les ciutadanes
envers la nostra llengua.

Atesa la no inclusió del català com a llengua oficial en el projecte de
Constitució Europea.

Atesa la consolidació que any rere any, està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.

Atesa la voluntat  de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquests suports i arribar a
tots els municipis i comarques de parla catalana.

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,

S’ACORDA:
1.  Donar suport al Correllengua com un instrument reivindicatiu de la societat

a favor de la plena normalització i de l’ús social de la llengua catalana arreu dels
territoris de parla catalana i a favor del respecte a la seva unitat.
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2.  Donar suport a la demanda de la societat civil catalana pel reconeixement de
la plena oficialitat del català a les institucions europees.

3.  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infrastructura necessària per al normal desenvolupament de
les activitats programades.

4.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.

5.  Fer una aportació econòmica general per a l’organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2004.

6.  Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15 baixos. 08012.-
Barcelona.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

Defensa la moció Ramon Xena (ERC i equip de govern), tot afirmant que cada any es
presenta, tractant-se de donar suport a la CAL amb campanyes com el Correllengua. De
fet, el pressupost municipal preveu destinar-hi 1.000 €, i si tots els ajuntaments fessin
aportacions en aquesta proporció seria molt positiu.

Malgrat que finalment CiU ha presentat també la moció, aquest grup presenta una
esmena puntual al seu text, consistent en afegir al punt dispositiu 2 l’expressió “així
com donar suport a les campanyes en contra d’una constitució europea que negués
aquest reconeixement i la unitat de la llengua”.

Defensa l’esmena Pere Regull (CiU), tot dient que el català (llengua única, al marge de
les seves varietats) ha de ser oficial a les institucions europees, i que els catalans hem de
donar suport al català. Cal preguntar-se què diria una comunitat espanyola o francesa si
la constitució no reconegués l’oficialitat del castellà o del francès.

Otger Amatller (CUP), sobre l’esmena, diu que s’hauria de respectar la moció de la
CAL. Donarà suport a aquesta esmena, però creu que el debat sobre la constitució
europea (la CUP hi està en contra, i no només per l’assumpte de la llengua) hauria de
tenir substantivitat pròpia.

Josep Ramon (PP) es mostra contrari a l’esmena. Ell està a favor del català a la
constitució europea, però si no fos finalment possible això no justificaria una oposició a
la constitució.

Ramon Xena (ERC i govern municipal) entén que l’esmena no és procedent perquè cal
respectar el text proposat per la CAL. Quant a la constitució europea, ERC ja està
preparant una moció que se sotmetrà al proper ple.

Pere Regull (CiU) destaca que la moció es va presentar ja a l’any passat, i la mateixa
moció fa referència a la no inclusió del català com a llengua oficial en la constitució.
Res  no impedeix que cada Ajuntament faci algun matís al text proposat.

Després d’una exhortació de l’alcalde Marcel Esteve a no canviar el sentit de la
proposta de la CAL, l’esmena és rebutjada amb 7 vots a favor (CiU i CUP) i 13 en
contra (resta de grups).
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Quant a la moció en si, tots els grups li donen suport. Otger Amatller (CUP) subratlla
que la moció fa referència als Països Catalans; Josep Ramon (PP) afirma que algun punt
del manifest és discutible, però globalment cal fer-l’hi costat; Pere Regull (CiU) opina
que seria bo celebrar un conveni i no haver d’aprovar cada any la mateixa moció;
Ramon Xena entén que és bo ratificar cada any el nostre compromís, i Patro Recober
(grup Socialista, PSC-ICV) diu que els Països Catalans tenen certament molts elements
comuns, i que el més visible és la llengua.

VIII. MOCIÓ SOBRE EL CIVISME

La moció presentada pels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC, després d’unes
correccions puntuals que han estat explicades pel regidor Francisco Romero, té el
redactat següent:

Atès que la matinada del 30 d’agost un grup de persones van irrompre per la
força al pati de l’escola Baltà Elias, on s’estava celebrant un cioncert amb el grup
vilafranquí Oktopotulos i que continuaria amb els valencians Obrint Pas.

Atès que en aquestes circumstàncies en arribar al recinte van tirar a terra les
tanquues de l’entrada fent ús de la força i amb violència, llençant petarda amb força i
empenyent les persones de l’organització sense donar-los opcióa dialogar.

S’ACORDA:
1.  Recolzar als administradors de la Festa Major i als seus col.laboradors, tot

agraint la tasca que al llarg de l’any han dut a terme per tal d’organitzar la Festa
Major i donar suport al comunicat que sobre aquests fets han fet públics.

2.  Agrair l’alt grau de civisme de la gran majoria de vilafranquins i
vilafranquines i de milers de persones que ens han visitat i que han gaudit d’una
excel.lent Festa Major 2004.

3.  Condemnar l’actitud incívica d’una minoria violenta que van intentar
imposar-se per la força, ocasionant, en alguns casos, danys a altres persones

4.  Recolzar la iniciativa de l’equip de govern de presentar les denúncies davant
la Delegació del Govern contra les persones que han intervingut en aquests aldarulls i
altres alteracions greus de la seguretat ciutadana.

5.  Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent
aquest al grup de la CUP.

Francisco Romero, en nom dels grups presentants de la moció, després d’explicar els
aclariments d’expressions en la moció finalment sotmesa al ple, esmenta que en
democràcia totes les reivindicacions són respectables, però cal sempre condemnar la
violència, i donar suport als administradors de la Festa Major.

Ramon Xena, també en representació dels grups proposants, condemna les conductes
incíviques que causen aldarulls, i recolza els administradors i col·laboradors de la Festa
Major.

Es fa constar que s’havien presentat unes esmenes a la moció per part de CiU, les quals
són retirades perquè ja es recullen en el text de la moció que s’ha rectificat i que s’ha
transcrit anteriorment.
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Otger Amatller (CUP), es felicita per la retirada d’unes frases de la moció inicial que
podien criminalitzar l’actitud de persones alienes a qualsevol incident. Otger Amatller
afirma que els mitjans de comunicació ja van publicar un comunicat oficial de
condemna (ara es repeteix), i que es van intentar criminalitzar conductes i fins i tot
gairebé es va amenaçar de retirar subvencions a certs grups. Otger Amatller recorda que
la CUP va emetre una nota sobre els fet, la qual deixa al secretari per a la seva
constància. La CUP condemna els incidents violents i agraeix l’esforç dels
administradors i col·laboradors de la festa, i si no va signar el comunicat dels altres
grups va ser perquè no va tenir temps de pronunciar-se (funcionament assambleari),
perquè (a diferència del que apuntava la nota) no hi ha relació entre els incidents
ocorreguts i la campanya “Per una Festa Major de tothom i per a tothom”, i perquè la
CUP va donar suport al manifest de la campanya juntament amb altres entitats, ja que
proposava un model de participació obert i popular i d’enriquiment democràtic, per tal
de renovar la festa i estendre-la al màxim gruix de persones. Finalment, Otger Amatller
fa palès el seu vot contrari a la moció, i encoratja l’equip de govern a reflexionar
seriosament sobre la gestió de la Festa Major.

Josep Ramon (PP) dóna el seu suport a la moció, i espera que incidents com els que s’hi
esmenten no es reprodueixin en el futur.

Ramon Xena (ERC) remarca que els administradors i col·laboradors, que treballen
desinteressadament per la FM, mereixen el reconeixement de l’Ajuntament. Cal fer-los
costat, i això no vol dir naturalment que no es pugui parlar de la Festa Major en general.

Pere Regull (CiU) recolza també la moció (tal com ha quedat redactada finalment, amb
els matisos fets pels grups de govern i que coincidien amb les seves esmenes), i els
administradors i col·laboradors de la festa. Cal tenir present que hi van haver altres
incidents a més dels descrits (aldarulls, caps rapats a la plaça de Jaume I, etc.), i es
tracta d’un fenomen que va a més, amb la presència d’algunes bandes que pot tenir
relació amb la creixent metropolització de Vilafranca.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que amb la moció s’ha fet un esforç de claredat i de
contundència, davant d’uns fets puntuals, però greus i rebutjables. Lamenta que la CUP
no s’hagi sumat al consens, perquè l’any que ve es farà una altra Festa Major i s’ha de
ser molt clar. Ningú té dret a vulnerar les regles del joc democràtic, i des del govern
municipal no es permetrà; caldrà actuar des del diàleg, però també acudint a l’actuació
policial si cal davant fets violents.

IX. MOCIÓ SOBRE EL PENEDÈS

Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC:

Atès que en el Ple de setembre de 1987 l’Ajuntament de Vilafranca va aprovar
una moció amb l’objectiu de defensar la unitat territorial de l’Alt Penedès, el Baix
Penedès i el Garraf d’acord amb les seves característiques comunes des dels punts de
vista històric, geogràfic, cultural i econòmico-social.

Atès que en el Ple de juliol del 1993 l’Ajuntament de Vilafranca ja es va
pronunciar en el següent sentit: Volem que Vilafranca, estretament lligada amb el
Penedès, mantingui la seva pròpia identitat i tingui un pes específic a Catalunya.
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Aquesta és una idea molt arrelada en el conjunt dels vilafranquins i dels penedesencs,
que combina el manteniment de la pròpia personalitat cultural, econòmica, etc.”.

Atès que des de Vilafranca es va impulsar un debat sobre el model territorial
amb la participació de tots els agents socials i econòmics de la comarca. Fruit d’aquest
debat va néixer el Pla Estratègic de l’Alt Penedès que ha estat actualitzat diverses
vegades.

Atès que en els conclusions del segon Pla estratègic de l’Alt Penedès es demana
a la Generalitat de Catalunya que defineixi un Pla General d’Infrastructures que
preservi la identitat pròpia del Penedès.
  Atès que en el Ple de Juliol de 2004 es va aprovar una moció per defensar que
la nova planificació territorial reconegui la realitat específica del Penedès (integrada
fonamentalment per l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf).

Atès que el Pla Territorial de Catalunya, PTG, aprovat per l’anterior govern de
la Generalitat va situar a l’Alt Penedès i al Garraf en la zona metropolitana de
Barcelona i al Baix Penedès en la de Tarragona.

Atès que el Pla de Carreteres desenvolupat per l’anterior govern de la
Generalitat contemplava la construcció de l’anomenat Quart Cinturó com a via de pas
de la Regió Metropolitana.

Atès que el Pla Territorial Metropolità plantejat per l’anterior govern de la
Generalitat defensava el pas del “quart cinturó” per l’Alt Penedès.

Atès que sens voluntat de condicionar les decisions del Parlament i de la
Generalitat quant a la futura organització territorial de Catalunya volem aconseguir
que el pas pel Penedès de les infrastructures de comunicació s’efectuï sempre sense
alteració qualitativa dels paràmetres mediambientals que caracteritzen els nostres
territoris, al mateix temps que contribuint al seu desenvolupament econòmic i social.

Per tot això, es proposa que aquest Ple acordi:
1.  Reafirmar els acord aprovats anteriorment pel Ple de l’Ajuntament de

Vilafranca que defensaven la unitat territorial del Penedès.
2.  Donar suport al manifest pel Penedès de l’Institut d’Estudis Penedesencs en

tot allò que té a veure amb la unitat del Penedès.
3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat que compleixi el

compromís que ja ha expressat en el sentit que l’anomenat “quart cinturó” no afecti a
la comarca de l’Alt Penedès.

4.  Fer arribar aquest acord al govern de l’Estat Espanyol, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a la Diputació de Barcelona i
als Consells Comarcals de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

Explica la moció, en primer terme, Josep Colomé (grup Socialista), tot dient que el
debat territorial és molt important per a Catalunya, i ara que s’en parla al Parlament hi
hem de dir la nostra, tot reiterant acords anteriors ja adoptats pel ple que advoquen per
la unitat territorial del Penedès, malgrat que algun grup no ho hagués compartit en el
seu moment. Es mostra a favor globalment del Manifest pel Penedès elaborat per
l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), i felicita l’Institut i el seu president pel debat
encetat i per la tasca que s’està portant a terme. Cal donar suport al Manifest en allò que
afecta el Penedès, sense que l’Ajuntament com a tal hagi d’entrar en altres punts del
document, com els relatius a la divisió territorial eclesiàstica catòlica. També és molt
important la qüestió de les infrastructures: el Penedès no pot estar aïllat, però s’han de
fer les coses amb cura. Així, en un primer moment el tren d’alta velocitat havia de
passar per boscos i vinyes del Penedès, la qual cosa s’ha pogut evitar. També cal
recordar que el Govern anterior de la Generalitat havia planificat que la carretera C-15
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passés per la Serreta, i que el 4rt cinturó ho fes per la comarca, aspectes aquests que no
són acceptables.

També en nom dels grups de govern, Ramon Xena (ERC) destaca que en el ple de juliol
de 2004 ja es va aprovar una moció en aquesta mateixa línia. Cal ratificar la unitat
territorial del Penedès, tal com consta en diferents acords plenaris des de 1987.

En aquest moment es dóna lectura a una esmena de CiU a la moció, que demana que el
punt dispositiu 2 afirmi que s’acorda “donar suport al Manifest pel Penedès de l’Institut
d’Estudis Penedesencs”, suprimint per tant l’expressió “en tot allò que té a veure amb la
unitat del Penedès”.

Defensa l’esmena Pere Regull (CiU), tot dient que s’ha de recolzar el manifest en la
seva totalitat i de forma plena. Encara que algun punt no tingui una relació directa amb
l’Ajuntament, és clar que molt sovint l’Ajuntament es pronuncia sobre assumptes aliens
a la seva competència (conflictes internacionals, etc.).

Josep Ramon (PP) rebutja l’esmena, tenint en compte que en aquest ple ja es debatrà
una moció específica sobre el Manifest pel Penedès.

Ramon Xena (ERC) accepta l’esmena, perquè paga la pena recolzar globalment el
Manifest.

Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) felicita de nou l’Institut d’Estudis i el seu
president, i anuncia la celebració propera d’unes jornades a Vilafranca sobre la matèria,
en les quals l’Institut podrà participar. Malgrat reconèixer la tasca feta, el Manifest
conté alguna referència que l’Ajuntament com a tal no ha de considerar, paraules a les
quals posteriorment s’afegeix l’alcalde Marcel Esteve.

Sotmesa a votació l’esmena de CiU, obté 10 vots a favor (grups de CiU, d’ERC i de la
CUP) i 10 en contra (grups Socialista - PSC-ICV- i del PP). Repetida la votació, s’obté
el mateix resultat, per la qual cosa l’esmena resta rebutjada pel vot de qualitat de
l’alcalde en cas d’empat.

Tot seguit es passa a les esmenes a la moció presentades per la CUP.La primera esmena
és idèntica a la de CiU, tot retirant-la Otger Amatller en haver estat rebutjada. La
segona esmena demana que el punt dispositiu 3r de la moció resti redactat de la forma
següent: “Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de l’Ajuntament de
Vilafranca de mostrar-se contrari a l’anomenat 4t conturó”.

Defensa aquesta esmena Otger Amatller (CUP), afirmant que no només es tracta que  el
4rt cinturó no passi pel Penedès, sinó que no ha de passar per enlloc.

Quant a aquesta esmena, Josep Ramon (PP) anuncia la seva abstenció, perquè és
possible que altres poblacions de fora de la comarca considerin positiu aquest cinturó
viari.

Ramon Xena (ERC) dóna suport a l’esmena, perquè ERC és contrària al 4rt cinturó.
També dóna suport a l’esmena Pere Regull (CiU).
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Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) fa palesa la seva abstenció respecte de
l’esmena. Cada Ajuntament ha de poder decidir sobre el seu territori, i no podem
prendre postura respecte de qüestions que poden afectar Terrassa, Sabadell, etc., tot i
que certament el traçat no és bo. Patro Recober (també del grup Socialista, PSC-ICV)
afirma que com a membre d’Iniciativa recolzarà l’esmena, perquè està en contra del 4t
cinturó globalment, i s’han de buscar alternatives, com el sistema ferroviari.

Sotmesa a votació l’esmena, és aprovada amb 11 vots a favor (grups de la CUP, d’ERC,
de CiU i del regidor Patro Recober) i 9 abstencions (8 regidors del grup Socialista i
grup del PP).

Respecte de la moció en si mateixa, Otger Amatller (CUP) s’hi pronuncia a favor,
malgrat que hagués volgut una adhesió plena al Manifest pel Penedès. També es
pronuncia favorablement Josep Ramon (PP), ja que cal treballar per la unitat del
Penedès, amb possibilitats reals de prestar serveis comuns i de col·laborar en molts
assumptes, com el turístic.

Pere Regull (CiU) recolza la moció i, de forma plena, el Manifest pel Penedès. Sobre el
4t Cinturó, alerta que molts tècnics que van fer el projecte per al Govern anterior
continuen en els seus llocs, i que cal anar en compte perquè en certes ocasions imposen
el seu criteri, i s’hauria de lluitar per evitar que prosperi.

Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) dóna suport a la moció, i es mostra satisfet
pel fet que CiU vulgui ara la unitat del Penedès, quan no sempre ha estat així. Pel que fa
al projecte de 4t cinturó, va marèixer el suport de l’anterior conseller de Política
Territorial de la Generalitat (de CiU).

Sotmesa a votació la moció, amb l’esmena de la CUP incorporada, és aprovada per
unanimitat.

X. MOCIÓ SOBRE L’ESTACIÓ DE TRENS REGIONALS

Es dóna lectura a la següent moció dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC:

Atès que, tal com s’indica  el Pacte d’Olèrdola signat el 25 de gener de 2001,
aconseguir una estació de trens regionals és “molt important pel creixement econòmic i
social de la comarca”.

Atès que el fet de disposar d’una estació de trens regionals facilitarà la mobilitat
de la població tant en els trajectes llargs com en els trajectes de major proximitat (per
exemple, de Vilafranca a Barcelona o Tarragona).

Atès que en les converses dutes a terme entre el Ministeri de Foment –a través
del GIF- i l’Ajuntament de Vilafranca en les adrreres setmanes, aquest organisme ha
comunicat que la inversió prevista a la Base de Manteniment té en compte la instal.lació
d’una Estació de Trans Regionals en aquest terme municipal, destacant que sense
aquesta inversió addicional el projecte seria pràcticament inviable.

Atès que l’actual govern de la Generalitat de Catalunya comparteix amb
l’Ajuntament de Vilafranca la voluntat de fer realitat una estació de trens regionals en
aquest terme municipal.

Per tot això es proposa que aquest Ple acordi:
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1.  Instar a les institucions i entitats signants del Pacte d’Olèrdola i a aquells que
es vulguin adherir a continuar treballant per fer realitat l’estació de trens regionals a
Vilafranca.

2.  Requerir a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Foment que en les
competències que els hi corresponen acordin i treballin per fer realitat l’estació de trens
regionals.

3.  Fer arribar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Foment
oi als organismes signants del Pacte d’Olèrdola.

4.  Fer una crida a les entitats i agents econòmics i socials a recolzar aquesta
moció.

Aquesta moció no ha estat sotmesa a votació, essent retirada de l’ordre del dia i deixada
sobre la taula després del debat.

D’acord amb el ROM, ha demanat poder intervenir en el debat l’entitat Col·lectiu Bosc
Verd, en nom de la qual parla Cristobal Treviño, després que l’alcalde li doni la paraula.
Treviño recorda que Bosc Verd forma part de la plataforma “Salvem el Penedès”, i
manifesta que ara no s’hauria de discutir la conveniència d’una estació de trens
regionals al costat de la base de muntatge, perquè el debat s’hauria de fer en el marc de
la discussió del Pla director de l’Alt Penedès. Sense aquest Pla no pot prosperar la
iniciativa, més i quan es vol ubicar la infraestructura en sòl no urbanitzable, sense la
legitimació del planejament urbanístic i enganxada a una gran base de muntatge del tren
d’alta velocitat.

Treviño no considera acceptable haver de pagar, a canvi d’una estació de trens
regionals, el peatge de suportar una base de muntatge. El govern municipal accepta com
inevitable la base de muntatge, sense lluitar-hi en contra, i no es pot intentar suavitzar la
qüestió afirmant que la superfície que ocuparà la base es redurià, perquè es tracta d’un
sòl que hauria de continuar essent vinya. Si acabem tenint base de muntatge serà amb la
voluntat del govern municipal, el qual sembla que accepta la base i l’estació de trens
sense tenir en compte el Pla director i condicionant aquest. No pot acceptar-se una
estació que no se sap perquè serveix a canvi d’una base de muntatge. El Col·lectiu Bosc
Verd demana que es retiri la moció i que l’Ajuntament s’oposi amb força a la base de
muntatge. S’ha de salvar el Penedès i la vinya, i no defugir dels compromisos adquirits
quant al Pla director i a una moratòria urbanística.

Encetant el torn d’intervencions dels grups, Josep Colomé (Grup Socialista, PSC-ICV)
destaca que es vol recuperar la unitat resultant del Pacte d’Olèrdola, i que és positiu que
es pugui parlar lliurement en el ple sense que ningú l’abandoni injustificadament.. La
decisió de tirar endavant la base de muntatge no l’ha pres el govern municipal, sinó el
Ministeri, i va ser el govern municipal l’únic que va presentar recursos i al·legacions en
contra. A la vista de la decisió ministerial, ara s’ha aconseguit reduir la superfície
d’afectació, i fer viable la construcció d’una estació de trens regionals. L’assumpte de
l’estació no apareix de nou ara, sinó que s’ha tractat i recolzat en altres plens i ha rebut
el suport d’agents socials, institucions, etc., de manera que tothom hi està implicat des
de fa molts anys. Tot i que es volia que l’estació s’ubiqués en el lloc de l’actual, això no
és possible, i cal tenir en compte que no serà l’estació de Vilafranca, sinó la del Penedès
històric. Cal demanar el suport de la Generalitat i de l’Estat per tal que l’estació de trens
pugui ser una realitat.



18

En nom del grup d’ERC, Ramon Xena remarca que cal prendre de nou la iniciativa
sobre l’estació de trens regionals. Ja se n’ha parlat des de fa molts anys, i a través del
Pacte d’Olèrdola tothom va donar suport a la construcció de l’estació a Vilafranca. És
cert que ens han “encolomat” la base de muntatge, però això no té res que veure amb la
demanda d’una estació de trens regionals. Quant a l’emplaçament, s’ha aconseguit
reduir la base de muntatge, i és clar que els terrenys expropiats no tornaran mai a mans
dels pagesos. La decisió estatal de fer la base de muntatge és ferma, i no podem ser
tampoc insolidaris i dir que s’ubiqui en un altre indret com Subirats o Martorell. ERC
està en contra de la base de muntatge, però vist l’estat del procés s’han de prendre
mesures, reduint l’impacte i millorant el transport públic.

Tot seguit, es dóna lectura a la següent esmena de CiU sobre la moció:

Atès que  està en l’interès de tots  vetllar per millorar l’accés a totes les vies de
comunicació de Vilafranca i el Penedès i per tal de treballar plegats per tal que els
vilafranquins tinguin el millor i més còmode accés a la xarxa ferroviària.

Atès que interessa constatar si les informacions subministrades pel GIF en quan
a la viabilitat de realització de les obres necessàries per facilitar la parada de trens
regionals a l’estació de Vilafranca en la ubicació actual són degudes a una realitat o al
seu propi interès.

Atès que s’han de planificar totes les infrastructures que s’instal.laran en el
nostre territori per tal de coordinar-les amb el Pla Director de la Comarca.

Atès que interessa per aquest tema el màxim de consens possible, el GRUP
MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I UNIÓ proposa la creació d’una COMISSIÓ
formada per representants de tots els grups polítics, els serveis tècnics municipals i un
representant del Consell Comarcal per tal de que:

- Es faci les gestions pertinents per constatar la viabilitat tècnica d’una parada de
trens regionals a l’estació de Vilafranca en la ubicació actual.

- S’estudiï, junt amb el GIF i la Generalitat, la planificació delfutur de les
infrastructures ferroviàries a Vilafranca de forma que es determini quin paper tindrà
l’estació actual de Vilafranca.

- Que en aquesta Comissió es tingui present tot el que s’hagi establert en el Pla
Director Comarcal que s’està elaborant.
Defensa l’esmena el portaveu de CiU Pere Regull, per a qui la moció presentada és una
fugida endavant per oblidar l’assumpte de la base de muntatge. Malgrat que fa anys que
es parla de l’estació de trens regionals, sempre es va parlar de situar-la al mateix lloc
que l’estació actual. Una estació al costat de la base de muntatge (ja molt gran) no és
només una estació, perquè caldrà un gran aparcament, potser una estació d’autobusos i
qui sap si un centre lúdic o similar a Vilafranca o a la Granada. S’està destrossant
territori, i a més s’ignora què passarà amb l’estació actual. Seria inacceptable que
tinguessim les vies soterrades i cobertes al centre i que l’estació s’ubiqués fora del nucli
urbà. Pere Regull es pregunta perquè l’estació només es pot situar a la zona de la base
de muntatge, i perquè hem de creure el parer del GIF, quan hi havien estudis tècnics que
raonaven la possibilitat d’ubicar l’estació de trens regionals al lloc de l’actual, amb el
sistema del “salt del moltó” als Monjos i a la Granada. Paga la pena lluitar per això,
perquè els trens parin dins la vila. Proposa que hi hagi una comissió plural que estudiï la
qüestió i esbrini la possibilitat real de fer l’estació de trens regionals dins la vila.

Sobre l’esmena de CiU, Otger Amatller (CiU)  s’hi mostra a favor, i opina que la
discussió s’hauria d’emmarcar dins del Pla director de l’Alt Penedès. Lamenta que
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Josep Colomé hagi dit que l’únic recurs contra la base de muntatge l’ha presentat el
govern municipal, quan ho va fer seguint un mandat del ple i, a més, amb molt retard.

Josep Ramon (PP) manifesta que el Pacte d’Olèrdola partia de l’emplaçament de
l’estació actual. El PP creu que ubicar l’estació de trens regionals al lloc de l’actual és
viable, i almenys caldria crear una comissió per estudiar-ho i lluitar-hi. És procedent
retirar la moció i estudiar plegats les alternatives, perquè no seria acceptable que els
usuaris dels trens de rodalies s’haguessin de desplaçar fora del nucli urbà, amb les
corresponents incomoditats.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que cal ser transparents i crear les comissions que
calguin, malgrat que ja existeix la Comissió Inforativa. L’estació de trens regionals és
una oportunitat històrica que no s’ha de perdre, i s’ha d’actuar des del consens. El ple
ha reclamat l’estació en moltes ocasions, com per exemple en el ple extraordinari de
desembre de 2000. El govern municipal sempre havia volgut l’estació de trens regionals
en el lloc de l’actual, però en el passat no hi van haver les complicitats necessàries,
especialment de l’anterior Govern de la Generalitat. Esteve afirma que cal aprofitar
aquest moment per obtenir l’estació, encara que sigui valent-se de la infraestructura de
la base de muntatge. De tota manera, per assolir el consens, proposa que es deixi la
moció sobre la taula, i que se celebrin els debats i les reunions que siguin necessàries
per fer possible un acord.

Pere Regull (CiU) es mostra content pel fet que hi hagi ganes de recuperar el consens, i
espera que aquest sigui real. Si tècnicament és possible construir l’estació al lloc de
l’actual cal aconseguir-ho, encara que costi més diners. El fet que ara el Govern de la
Generalitat i el de l’Estat siguin del mateix color polític que el municipal ha de poder
facilitar aquesta alternativa. Així mateix, afirma que l’anterior Govern de la Generalitat
també va treballar a favor de l’estació de trens a Vilafranca, i que l’equip de govern
municipal va presentar el recurs contra el projecte de base en el mes de juny, seguint
una moció aprovada en aquest sentit pel ple en el mes de març d’enguany.

L’alcalde Marcel Esteve afirma que el govern municipal, sigui del color que sigui,
sempre ha lluitat per l’estació i per Vilafranca. S’ha aconseguit ja el compromís de la
Generalitat de treballar per l’estació de trens regionals, però tots hi hem d’estar al
damunt, perquè en això els colors polítics sovint no són rellevants.

Josep Ramon (PP) considera que seria bo que en la comissió poguessin prendre part
tècnics dels diferents grups, contestant l’alcalde que ni hi ha cap inconvenient.

Finalment, per tant, la moció queda sobre la taula, i es faran les reunions necessàries per
estudiar l’assumpte i cercar el consens.

XI. MOCIÓ SOBRE EL MANIFEST PEL PENEDES

Es dóna lectura  a la següent moció del grup de la CUP, de CiU i d’ERC:

A les envistes de replantejaments civils i eclesiàstics de la divisió territorial de
Catalunya, volem manifestar el següent:
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CONSIDEREM que el Penedès és una comarca natural d’acord amb el que durant
segles han remarcat els estudis geogràfics, tot i que pel que fa als seus límits sud-occi-
dentals són els aspectes humans els que adscriuen una comunitat a una o altra comarca.

RECONEIXEM que els límits de la Vegueria de Vilafranca es coneixen ben definits
des de l’any 1304, i constituïen el que avui coneixem com a comarques del Penedès (Alt
Penedès, Baix Penedès i Garraf) a més d’altres poblacions de l’entorn, de manera que en
el seu extrem sud-occidental arribava fins a les portes de Tarragona, i en la que quedava
igualment inclosa la vila d’Igualada i la seva rodalia.

REMARQUEM que els límits de la Vegueria de Vilafranca no es van mantenir
invariables durant els seus quatre segles d’existència (1304-1716), de manera que algunes
poblacions van quedar a la Vegueria de Cervera o a la de Montblanc, mentre que en data
incerta es va crear la sots-vegueria d’Igualada, possiblement abans del segle XV.

NO OBLIDEM que com a resultat de la guerra de Successió, a partir del 1716, la
figura del veguer va ser substituïda per la del corregidor, però el Corregiment de
Vilafranca va patir una significativa retallada en profit de Tarragona amb la pèrdua de les
poblacions d’Altafulla, Torredembarra, Clarà, Creixell, Calafell, Cunit, Cubelles,
Vilanova i la Geltrú i la Riera i la Quadra de Santes Creus, però tota l’antiga sots-
vegueria d’Igualada li va ser incorporada.
 INSISTIM en recordar que la divisió provincial es va aplicar el 1833 i va suposar
el trencament de la unitat secular del Penedès al partir-lo en dues meitats per la línia de
divisió entre Barcelona i Tarragona. Amb les províncies es crearen també els Partits
Judicials.

SUBRATLLEM que la Divisió Territorial de Catalunya impulsada per la
Generalitat el 1936 va suposar una nova mutilació de termes municipals, de forma que
Aiguamúrcia, Masllorenç i Montferri van passar a l’Alt Camp, mentre que Salomó,
Bonastre, Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, la Riera del Gaià, la Nou del
Gaià i la Pobla de Montornès van ser passats al Tarragonès

REQUADREM que la divisió provincial no va afectar la jurisdicció religiosa i els
límits dels bisbats de Barcelona i de Tarragona es van mantenir fins que pel Concordat del
1957 es van adaptar als límits provincial i l’arxiprestat del Vendrell es transferí a la
diòcesi de Tarragona.

Com a resultat d'aquests referents d'adscripció històrica, la Candidatura
d’Unitat Popular, fem arribar al Ple Municipal de l’Ajuntament la proposta de
l’Institut d’Estudis Penedesencs, per a què es procedeixi a aprovar el següents acords:

 1. NO ACCEPTAR cap mena de divisió territorial en vegueries o regions que no
reconegui i agrupi en una unitat les tres comarques actuals -Alt Penedès, Baix Penedès i
Garraf- que constitueixen el Penedès històric.
 2. NO ACCEPTAR una nova estructura administrativa que deixi fora del Penedès
històric municipis com Masllorenç, Bonastre, Mediona, Gelida, Sant Llorenç d’Hortons o
el Montmell, excepte en el cas que els ciutadans d'aquests, de forma lliure i explícita,
manifestin la seva voluntat de segregar-se del Penedès històric.
 3. ADSCRIURE’S a qualsevol estructura de divisió territorial que, bo i mantenint
la identitat comarcal de cadascú, remarqui els vincles històrics del Penedès amb la
comarca de l'Anoia.
 4. ABJURAR de qualsevol mena d'apropament, adscripció o integració a zones,
àmbits o entorns metropolitans de Barcelona o de Tarragona. Ja que qualsevol integració
metropolitana suposa per a les dones i homes del Penedès històric haver de renunciar a la
identitat comarcal que ens és pròpia.
 5. RECORDAR a tots els representants polítics i institucionals la necessitat de
procedir a un replantejament de l'organització territorial de Catalunya que intenti pal·liar,
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en la mesura del possible, la perillosa descompensació que comporta la macrocefàlia
barcelonina.
 6. VALORAR específicament el conreu de la vinya com a patrimoni natural i
d'identitat del Penedès històric que cal potenciar i protegir valorant econòmicament i
socialment la producció pagesa. La identitat del Penedès històric té com a factor específic
d'identitat exterior la producció dels seus vins i els seus caves amb la denominació
específica de producció en la regió determinada del Penedès.
 7. INSTAR als organismes competents a promoure mesures per a compensar
territorialment el país.

8.  REBUTJAR la nova adscripció de bona part del Penedès històric a l'estructura
eclesiàstica del nounat bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Per tant, és necessari
reconèixer la divisió eclesiàstica catòlica anterior a 1957 i recuperar la unitat 
mantinguda fins llavors.
 9. DONAR A CONÈIXER a entitats i càrrecs de tota mena aquest manifest,  a
difondre’l i a donar-lo a conèixer arreu, per tal de facilitar la seva adhesió.
 10. INSTAR específicament als representants polítics al Parlament de Catalunya a
obrir una línia de debat sobre l'estructura territorial de Catalunya prenent en consideració
aquest Manifest pel Penedès.

Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat.

D’acord amb el ROM, ha demanat d’intervenir en el debat d’aquest punt de l’ordre del
dia l’Institut d’Estudis Penedesens (autor del Manifest), representat pel seu president
Joan Solé i Bordes, a qui l’alcalde dóna la paraula.

Joan Solé afirma en síntesi que l’Institut vol conjuntar voluntats, i veure reconeguda la
realitat comarcal en les estructures administratives, tal com va aprovar el ple municipal
en el mes de juliol de 2004. La vinya s’ha de valorar i de potenciar, no deixant
l’assumpte només en mans del mercat, ja que és un patrimoni i un pulmó per compensar
la macrocefàlia barcelonina. El Manifest pretén expressar la voluntat del Penedès.

Otger Amatller (CUP) remarca que la unitat del Penedès s’ha de mantenir i de
preservar. La moció l’ha presentada la CUP, però lògicament el Manifest és una
iniciativa de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Josep Ramon (PP) dóna suport al Manifest, encara que caldria concretar-lo amb fets
(com es potencia la vinya, com es dota de recursos als ens que es formin, etc.).

Joan Recasens (ERC) està d’acord amb el Manifest, tal com ho estan ja diferents
seccions locals d’ERC, i entre elles la de Vilafranca.

Josep M. Figueras (CiU) es mostra joiós pel Manifest, ja que coincideix amb el que està
defensant CiU durant aquest mandat. La unitat del Penedès s’ha de preservar, respectant
la identitat comarcal de cadascú, com ja estableix el mateix Manifest.

Josep Colomé (grup Socialista, PSC-ICV) reitera, com ha fet en aquest mateix ple, les
seves reserves sobre algun punt del Manifest que depassa l’àmbit d’interès de
l’Ajuntament. De tota manera, en benefici del consens i com a mostra de respecte cap a
l’Institut d’Estudis, hi votarà a favor. El Manifest és un element important per a un
debat on tothom hi ha de participar.
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Finalment, l’alcalde Marcel Esteve agraeix l’aportació de l’Institut d’Estudis i del seu
president. Malgrat possibles matisos, el grup Socialista (PSC-ICV) és favorable a
l’esperit del Manifest. El Penedès té passat, present i futur, i ha de tenir la seva identitat
pròpia davant les realitats metropolitanes de Barcelona i Tarragona.

AMPIACIÓ ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE EL
CONFLICTE PEL PREU DEL RAÏM

Es presenta, per la via d’urgència, una moció per part dels grups Socialista (PSC-ICV),
d’ERC, de CiU i de la CUP, amb el text següent:

Atès que en aquest dies s’està negociant el preu del raïm entre la patronal i els
sindicats agraris amb l’objectiu d’aturar la davallada de preus dels últims anys.

Per això es proposa que aquest Ple acordi:
1-  Donar suport al Manifest pel sector de la vinya i el vi de Catalunya impulsat

per Unió de Pagesos per aconseguir un preu digne del raïm i del vi.
2-  Fer suport al sector viticultor i a les seves reivindicacions d’un increment

dels preus del raïm que permetin l’obtenció dels recursos necessaris per a mantenir en
condicions dignes l’activitat vitícola a la comarca de l’Alt Penedès i a la resta de
Catalunya.

3-  Manifestar la solidaritat amb les mesures preses per les organitzacions
pageses, en especial la Unió de Pagesos, per tal de donar a conèixer i de denunciar una
situació que posa en perill el futur d’un gran número de famílies de la nostra comarca,
així com la pervivència d’un model d’activitat agrària que és un símbol d’identitat de
tots els penedesencs.

4-  Fer arribar aquest acord a Unió de Pagesos, a la patronal del vi UVIPE, a
la patronal del cava Institut del Cava, al Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Penedès, al Consell Regulador de la Denominació d’Origen Cava i al DARP i
l’INCAVI de la Generalitat de Catalunya.

Tant la declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia, com el
text de la moció, han estat objecte d’aprovació per unanimitat.

Francisco Romero (grup Socialista, PSC-ICV) destaca que fins ara no hi ha acord sobre
el preu del raïm. Cal que el raïm es pagui a un preu digne, i donar suport al Manifest
difós per la Unió de Pagesos.

Ramon Xena (ERC) afirma que els pagesos es van mobilitzar, però no s’ha arribat a cap
acord. El treball dels pagesos s’ha de pagar dignament, i no pot ser que cada any es
redueixi el preu.

Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i manifesta que el preu fa que en gran
part el pagès estigui content o no. Si el preu no és raonable, les terres s’acaben venent.
Cal recordar que a França l’Administració fa de mediadora, i seria bo que aquí també ho
fes.

Josep Ramon (PP) comparteix l’esperit de la moció i hi donarà suport, perquè cal trobar
un preu just. De tota manera, demana que quan es presenti una moció, encara que sigui
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per via d’urgència, s’avisi amb l’antelació possible per poder prendre una postura
raonada.

Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció i destaca que el raïm es paga pitjor ara que a
l’any 1988, la qual cosa fa que algun pagès ni tan sols el culli. L’Administració ha
tingut una part de culpa, amb lleis perjudicials per als pagesos del Penedès. Es dificil
reconduir la situació si el vinater pot comprar el raïm a fora, i caldria pressionar perquè
una llei “tanqués” la comarca, com succeeix a la Champagne. Cal així mateix ponderar
que la bona marxa del viticultor és molt beneficiosa també per a Vilafranca.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents:

a) El regidor Fernando García (CiU) fa referència a la moció de la CUP aprovada (amb
esmenes de l’equip de govern) en el mes d’abril de 2004, sobre creació d’una oficina
d’informació per a la gent gran. Pregunta si, com es va aprovar, s’ha estudiat ja la
ubicació de l’oficina, i si ja s’ha trobat la persona amb el perfil adient que n’ha de ser la
responsable. Contesta en nom del govern municipal el regidor Patro Recober, en el
sentit que el lloc més adient és la llar pública del carrer Peguera, estant-se pendent de la
confirmació definitiva (s’espera que es produeixi) per part de la Generalitat. Quant a la
persona responsable, serà el tècnic responsable del Pla transversal per a la gent gran.

b) Fernando García (CiU) pregunta si una vegada acabades les obres de soterrament i
cobriment del ferrocarril, la comunicació entre una banda i l’altra del nucli urbà es
podrà fer a tot arreu a peu pla, sense haver de salvar cap talús. Contesta Josep Colomé
que, com s’ha dit sempre, hi haurà el desnivell de la zona de l’estació, i que a la zona
del passeig de Rafael Soler el desnivell més alt serà de 70 cms., la qual cosa no és cap
obstacle per passar-hi caminant, ja que per exemple a la plaça del Penedès hi ha un talús
de més de 70 cms., i s’hi pot passar perfectament.

c) Fernando García (CiU) recorda que es va pactar la constitució d’una comissió de
seguiment de les obres del ferrocarril, i pregunta si aquesta comissió pot facilitar a CiU
informació sobre la situació de les obres. El regidor d’Urbanisme Josep Colomé
contesta que no hi ha cap problema en facilitar informació, i que fins i tot es pot
organitzar una visita tècnica sobre el terreny.

d) Fernando García (CiU) afirma que en certs llocs de la vila (zones de la plaça Pau
Casals i altres que esmenta) en cas d’incendi i/o d’emergència mèdica no hi poden
accedir els vehicles de bombers, ambulàncies, etc. Demana que s’ordeni la ubicació
d’un gual per a ús exclusiu d’aquests vehicles. Contesta Josep Colomé que s’estudiarà
la situació, i afirma que per a qüestions puntuals com aquesta el regidor es pot adreçar a
la regidoria de Via Pública, on se l’atendrà degudament.

e) Fernando García (CiU) pregunta si el ritme (lent) de construcció de pisos per a la
gent gran al carrer dels Ferrers és el previst. Contesta Josep Colomé que l’assumpte el
gestiona la Societat de l’Habitatge, en el consell de la qual hi ha un representant de CiU.
L’obra es desenvolupa d’acord amb les previsions realitzades.
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f) Fernando García (CiU) pregunta si ja ha tingut lloc la venda dels dos locals
comercials del carrer dels Ferrers (baixos de l’edifici de pisos per a la gent gran).
Contesta Josep Colomé que l’adjudicació depèn del consell d’administració de la
Societat Municipal de l’Habitatge, i que suposa que el representant de CiU en el consell
el té informat. El local petit s’ha adjudicat i, quant al gran, es va demanar a la persona
que va presentar una oferta certs aclariments. El consell, en la seva propera reunió,
haurà d’adoptar la decisió que consideri adient.

g)  Fernando García (CiU) afirma que les obres del nou col·lector del passeig de Rafael
Soler encara no han començat, i que els pins del passeig es van tallar (per a permetre la
instal·lació del col·lector) el 4 de maig. Vol saber les causes de tallar els pins llavors
(amb calor durant l’estiu per als veïns, danys sentimentals, perjudici per a les espècies
animals, etc.) si les obres no havien d’iniciar-se encara. Contesta Josep Colomé que les
obres del col·lector no són senzilles. Inicialment havien de començar, però l’Ajuntament
va decidir ajornar-les fins que es porti a terme la reobertura del pont de Moja, amb la
finalitat d’evitar problemes de trànsit greus (el passeig funciona com a via alternativa al
carrer d’Amàlia Soler). Malgrat tot, Fernando García insisteix en què a parer seu no
s’havien d’haver tallat els pins, almenys fins que no anessin a  començar efectivament
les obres.

h) Otger Amatller fa referència a una moció de febrer de 2004 sobre els col·lectius
homosexual i transsexual. El punt 2 mana que s’insti les escoles i instituts a aplicar en
els plans d’estudi cursos i tallers sobre la diversitat sexual i el fet homosexual i
transsexual. Demana que se l’informi per escrit sobre què s’ha fet al respecte. El govern
municipal es compromet a contestar per escrit.

i) Aureli Ruíz (CiU) afirma que en el ple del mes de juliol el regidor Francisco Romero
va formular greus atacs personals a membres de CiU. Tanmateix, Ruíz manifesta que no
es poden dir mentides, i que Romero va mentir quan va dir que els documents
comptables que CiU havia demanat ja estaven a la seva disposició a través de la
intranet, la qual cosa no obeeix a la realitat, ja que a CiU no se li ha facilitat l’accés al
detall dels comptes. Francisco Romero contesta que la documentació es troba disponible
a intranet i que si un regidor de l’oposició demana accedir-hi (com ja succeeix en algun
cas) se li facilita el nom d’usuari i el password corresponent. No li consta que CiU ho
hagi demanat.

j) Aureli Ruíz (CiU) pregunta sobre quan es faran les obres de connexió (pota) de
l’avinguda de la Pelegrina amb la de Barcelona. Josep Colomé manifesta que van
plantejar-se alguns problemes per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, però que
espera, si no apareixen nous inconvenients, que comencin en un termini d’1,5 mesos.

k) Josep M. Figueras (CiU) mostra la seva sorpresa pel fet que no hagi prosperat avui la
seva moció sobre xerrades a les escoles, amb l’argument que s’havia de comptar amb el
consens previ de la comunitat educativa, mentre que en canvi en el mes de febrer es va
aprovar una moció perquè els centres educatius fessin cursos i tallers sobre diversitat
sexual. No entén la diferència de criteri. En nom de l’equip de govern, contesta Lourdes
Sánchez que hi ha diferències, perquè la proposta de CiU entrava en l’activitat
educativa en horari escolar per a uns cursos docents concrets, mentre que la moció de la
CUP plantejava oferir la celebració voluntària de cursos, és a dir, una tasca de suport
des de l’Ajuntament que es dóna ja amb caràcter general als centres que ho demanen.
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l) Otger Amatller es congratula de la nombrosa assistència de públic avui al ple, i
felicita  les poques persones que han tingut la paciència de romandre en el saló durant
tota la llarga sessió plenària.

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


