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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 04/2008 
Caràcter: ordinari 
Data: 27 de març de 2008 
Horari: de 20,00 hores a 23,50 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): 
 
- Otger Amatller i Gutiérrez  
- Maria Batet i Rovirosa  
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès  
- Fernando García i González  
- Xavier Lecegui i Ruano 
- César Martín i Núñez  
- Xavier Navarro i Domènech  
- Josep Quelart i Bou  
- Josep Ramon i Sogas  
- Pere Regull i Riba  
- Maria Dolors Rius i Marrugat  
- Francisco  Romero i Gamarra  
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López  
- Ramona Suriol i Saumell  
- Teresa Terrades i Pons  
- Emília Torres i Miralles  
- Maria Josep Tuyà i Manzanera  
- Bernat Villarroya i García  
 
Assisteixen per tant a la sessió tots els membres del consistori. 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 19 de 
febrer de 2008. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS 2007 
 
En aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde, d’acord amb la llei, informa al ple del resultat de la 
liquidació dels pressupostos de la corporació corresponents a l’exercici econòmic de 2007, 
aprovats mitjançant decrets de 21 de febrer d’enguany, segons el detall següent: 
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L’Alcalde-President d’aquesta Corporació, en compliment del que disposa l’article 193.4 del 
RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, 
 
INFORMA: 
 
Al Ple Municipal el resultat de la Liquidació dels Pressupostos de la Corporació corresponents 
a l’exercici econòmic de 2007, aprovats mitjançant Decrets de data 21 de febrer, segons el que 
disposa l’article 191.3 de l’esmentat text legal, amb el següent detall: 
 
• ENTITAT 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     49.862.819,93 
 . Obligacions reconegudes netes   49.929.977,57 
 . Resultat pressupostari           - 67.157,64 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria  20.143.716,37 
 . Desviacions positives de finançament     14.608.858,72 
 . Resultat pressupostari ajustat        5.467.700,01 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 

Estat de despeses:   
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2007       5.643.897,12 

 . Saldo final Obligacions a 31-12-2007          647.711,37 
 . Saldo inicial Ordres de Pagament a 1-01-2007                   0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagament a 31-12-2007                    0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2007      5.105.943,80 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2007      1.365.170,80 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:         45.244.324,48 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   5.781.738,18 
 . Operacions de capital     37.505.897,04 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats   1.956.689,26 
2. Ingressos:         45.244.324,48 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria   14.608.858,72 
 . Recursos afectats     30.635.465,76 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     36.852.517,01 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    - 8.949.866,25 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    3.070.813,96 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats   1.365.170,80 
 . D'altres partides no pressupostàries          95.728,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              - 13.481.579,01 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:      6.616.245,76 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    4.570.522,54 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats      647.711,37 
 . D'altres operacions no pressupostàries    1.410.044,81 
 . Pagaments pendents d'aplicació        - 12.032,96 
4. Romanent de tresoreria brut       21.286.405,00 
5. Saldos de dubtós cobrament         1.665.170,80 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat  14.608.858,72 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals      5.012.375,48 
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• PATRONAT MUNCIPAL D’ESPORTS 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     2.335.106,07 
 . Obligacions reconegudes netes   1.408.360,17 
 . Resultat pressupostari       926.745,90 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria  217.701,86 
 . Desviacions positives de finançament               1.106.995,22 
 . Resultat pressupostari ajustat        37.452,54 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2007       94.964,75 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2007         6.875,45 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2007              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2007              0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2007    250.231,82 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2007      15.231,82 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:                   2.231.094,79 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions 469.193,09 
 . Operacions de capital               1.861.901,70 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats            0,00 
2. Ingressos:                  2.231.094,79 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria             1.106.995,22 
 . Recursos afectats               1.224.099,57 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     801.696,01 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    612.062,84 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  596.831,02 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats   15.231,82 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    238.306,72 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  211.357,13 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats     6.875,45 
 . D'altres operacions no pressupostàries    20.074,14 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
4. Romanent de tresoreria brut                 1.175.452,13 
5. Saldos de dubtós cobrament         15.231,82 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat            1.106.995,22 
 
7. Romanent de tresoreria per despeses generals      53.225,09 
 
 
• PATRONAT MUNICIPAL DE COMERÇ I TURISME 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     820.371,69 
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 . Obligacions reconegudes netes   726.132,32 
 . Resultat pressupostari         94.239,37 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria             0,00 
 . Desviacions positives de finançament       92.258,06 
 . Resultat pressupostari ajustat          1.981,31 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2007     202.581,12 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2007                0,00 
 . Saldo inicial Ordres Pagaments a 1-01-2007               0,00 
 . Saldo final Ordres Pagaments a 31-12-2007               0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2007      39.515,50 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2007           538,90 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:          92.258,06 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions   69.713,02 
 . Operacions de capital         6.602,23 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats   15.942,81 
2. Ingressos:          92.258,06 

. Amb càrrec al romanent de tresoreria     92.258,06 

. Recursos afectats                0,00  
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici     168.808,56  
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:    158.262,45 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent  128.883,57 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats        538,90 
 . D'altres partides no pressupostàries     37.761,98 
 . Altres partides pendents d'aplicació     - 8.922,00 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:    211.361,47 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  177.616,65 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries    33.744,82 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
4. Romanent de tresoreria brut       115.709,54 
5. Saldos de dubtós cobrament         19.050,74 
6. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat    92.258,06 
 
7. Romanent de tresoreria per despeses generals        4.400,74 
 
 
• ORGANISME AUTÒNOM LOCAL TORRAS I BAGES 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     51.178,96 
 . Obligacions reconegudes netes   46.552,58 
 . Resultat pressupostari          4.626,38 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria            0,00 
 . Desviacions positives de finançament               0,00 
 . Resultat pressupostari ajustat         4.626,38 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
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1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2007            5.698,34 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2007                           0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2007                         0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2007             0,00 
2. Estat d'ingressos: 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 1-01-2007       8.645,51 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2007             0,00 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:            8.278,23 
 . Romanents compromesos saldos de disposicions       400,38 
 . Operacions de capital               0,00 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats    7.877,85 
2. Ingressos:            8.278,23 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici        1.958,96 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:     36.642,77 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent   36.642,77 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats          0,00 
 . D'altres partides no pressupostàries            0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació            0,00 
 . Saldos de cobrament dubtós             0,00 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:       28.892,47  
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent  28.877,14 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats          0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries         15,33 
 . Pagaments pendents d'aplicació            0,00 
4. Romanent de tresoreria brut           9.709,26 
5. Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat             0,00 
 
6. Romanent de tresoreria per despeses generals        9.709,26 
 
 
• PATRONAT M UNICIPAL DEL TEATRE CAL BOLET 
 
I. LIQUIDACIÓ EXERCICI CORRENT 
3. Resultat pressupostari: 
 . Drets reconeguts nets     281.048,59 
 . Obligacions reconegudes netes   273.480,87 
 . Resultat pressupostari           7.567,72 
 . Despeses finançades amb el Romanent líquid de tresoreria    16.627,46 
 . Desviacions positives de finançament            270,83 
 . Resultat pressupostari ajustat        23.924,35 
 
II. LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS TANCATS 
1. Estat de despeses: 
 . Saldo inicial Obligacions a 1-01-2007       16.829,68 
 . Saldo final Obligacions a 31-12-2007                0,00 
 . Saldo inicial Ordres de Pagaments a 1-01-2007              0,00 
 . Saldo final Ordres de Pagaments a 31-12-2007              0,00 
 
2. Estat d'ingressos: 
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 . Saldo Drets pendents cobrament a 01-01-2007                 109.106,34 
 . Saldo Drets pendents cobrament a 31-12-2007      31.602,95 
 
III. ROMANENTS DE CRÈDIT 
1. Despeses:           53.628,10 

. Romanents compromesos saldos de disposicions      7.797,95 
 . Operacions de capital        45.830,15 
 . Romanents en funció efectiva recaptació drets afectats             0,00 
2. Ingressos:          53.628,10 
 . Amb càrrec al romanent de tresoreria           270,83 
 . Recursos afectats        53.357,27 
 
IV. ROMANENTS DE TRESORERIA 
1. Fons líquid de Tresoreria final exercici       13.827,11 
2. Deutors pendents de cobrament final exercici:       49.173,54 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupost corrent    17.570,59 
 . De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats   31.602,95 
 . D'altres partides no pressupostàries              0,00 
 . Altres partides pendents d'aplicació              0,00 
3. Creditors pendents de pagament final exercici:     20.808,87 
 . De pressupost de despeses. Pressupost corrent    18.978,89 
 . De pressupost de despeses. Pressupostos tancats            0,00 
 . D'altres operacions no pressupostàries      1.829,98 
 . Pagaments pendents d'aplicació              0,00 
 
4. Romanent de tresoreria brut         42.191,78 
5. Saldos de dubtós cobrament         31.602,95 
6.Romanent de tresoreria afectat a despesa amb finançament afectat         270,83 
 
7. Romanent de tresoreria per despeses generals      10.318,00 
 
 
El resultat d’aquesta liquidació compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostaria, de 
conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, que 
aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’estabilitat 
pressupostaria en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
 
La regidora d’Hisenda, Maria Batet, afirma que es tracta de donar compte del resultat de la 
liquidació dels pressupostos municipals de 2007, amb un romanent positiu de tresoreria 
(superàvit) pel que fa a l’entitat de 5.012.375,48 euros. S’han produït majors ingressos dels 
previstos (els quals s’havien calculat des de la prudència) gràcies sobretot al dinamisme 
econòmic de Vilafranca. L’execució de la despesa ha estat molt correcta, i la gestió tècnica 
realitzada pel personal responsable municipal ha estat satisfactòria. 
 
El 85% del total del romanent o superàvit prové de majors ingressos sobre les previsions, i en 
concret més d’un 77% d’ingressos tributaris que tenen una relació directa amb l’activitat 
econòmica i el dinamisme de Vilafranca (IAE, IBI, impost de construccions, llicències d’obres i 
d’activitats, plusvàlues, tanques, participació en tributs de l’Estat, etc.). Hi ha hagut per tant més 
fets imposables i de major import, sense que la pressió fiscal hagi augmentat, perquè els tributs 
s’incrementen en línia amb l’IPC. També destaca l’augment d’ingressos financers, i 
l’endeutament no s’ha incrementat i mostra un perfil i un volum moderat. 
 
Batet subratlla que només un 15% del superàvit d’uns cinc milions d’euros respon a economies 
o estalvis de les partides de despesa, i aquestes economies es localitzen fonamentalment en 
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despesa corrent (compra de béns corrents i de serveis, despeses de personal i financeres). El 
pressupost de despesa s’ha executat en un 97%, xifra que demostra una notable capacitat de 
gestió del govern municipal. 
 
D’altra banda, diu Maria Batet, s’ha optat per la prudència, perquè amb la liquidació també 
s’han anul·lat crèdits o possibles ingressos de dubtós cobrament. Els 5 milions d’euros de 
superàvit són una xifra positiva, especialment tenint en compte la seva procedència. Batet acaba 
la seva intervenció fent referència al resultat de les liquidacions dels pressupostos dels 
organismes autònoms municipals. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que l’informe de la Intervenció és favorable, i que s’ha 
estat prudent pel que fa al pressupost. Amb vista al debat de l’Agenda del POUM que aposti per 
un increment del creixement urbanístic moderat i sostenible, cal tenir en compte que disposem 
d’un marc pressupostari vàlid per poder garantir els serveis encara que els ingressos tributaris 
vinculats a la construcció minvin. A partir d’ara, cal un diàleg entre tots els grups per a decidir 
com es gastarà aquest romanent positiu. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que la liquidació demostra que les esmenes que el PP i altres grups 
van formular a les ordenances fiscals eren assumibles. Recorda que es va discutir molt 
l’increment de la taxa d’escombraries, i que ara s’observa que per aquest concepte s’han 
recaptat en excés 130.000 euros, la qual cosa demostra que un increment referenciat a l’IPC era 
correcte i raonable. Cal tenir en compte que durant el 2007 ja es van fer modificacions de 
pressupost a l’alça comptant amb majors ingressos, per la qual cosa el superàvit real és encara 
superior. La part principal dels majors ingressos procedeix de la construcció, però actualment 
aquest sector s’està desaccelerant de forma important, raó per la qual aquesta tendència a majors 
ingressos es trencarà i caldrà fer un ajustament dels comptes municipals. Ramon constata que no 
s’ha recolzat prou la petita indústria, i si s’hagués donat via lliure abans al polígon industrial 
Domenys III ara disposaríem d’ingressos tributaris més estables procedents de la indústria (IAE, 
llicències d’activitat, etc.). Finalment, Josep Ramon afirma que l’increment de Policies Locals 
es deixa notar en més recaptació per multes de trànsit i tanques d’obra, però fóra bo que els nous 
efectius policials es dediquessin també en major grau a atendre les necessitats directes dels 
veïns. 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que el romanent de 5 milions sembla positiu a primera vista, però 
cal tenir present que 1  milió ve d’estalvis i 4 milions de majors ingressos. Els majors ingressos 
poden ser positius si es té en compte que hi ha més activitat i dinamisme, però també negatius si 
es considerés que es recapta més del que es necessita. Amatller constata que un milió d’euros 
pressupostats no s’han gastat, la qual cosa demostra o que la previsió no era necessària o bé que 
l’execució de la despesa no ha estat positiva, i considera que l’Ajuntament no pot fer reduccions 
de despeses de personal que afectin els serveis a les persones. La major recaptació no és dolenta, 
però s’hauria de gastar en més serveis per als ciutadans. Els 5 milions són positius, encara que 
potser una mica excessius, i el que cal veure és què se’n farà, discutint una mena de segon 
pressupost, amb la participació dels grups municipals i de les entitats ciutadanes. La CUP té 
idees al respecte: falta nou personal a Serveis Socials per a fer front a les llargues llistes 
d’espera (a aquesta finalitat s’ hagués pogut destinar el milió d’euros estalviat), cal millorar la 
gestió dels residus per protegir el medi ambient, dotar de més serveis la joventut (Cal Berger, 
alberg de joventut...). En definitiva, és positiu tenir diners, sempre que aquests diners es gastin 
bé per satisfer necessitats socials. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma que han de ser els ciutadans els que jutgin si hi ha bona gestió o no. Hi 
ha dinamisme a Vilafranca, però és dubtós que hi hagi més dinamisme que abans. Recaptem 
més no potser pel major dinamisme, sinó perquè es fan previsions d’ingressos a la baixa; 
Vilafranca té un lògic creixement natural i, a més, els impostos s’augmenten (IAE, IBI, etc.). És 
bo potser tenir un romanent o superàvit, però 5 milions d’euros són excessius, i aquests nivells 
es repeteixen en els darrers quatre anys, possiblement per una prudència econòmica excessiva. 
En aprovar-se el pressupost el govern no  
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va acceptar propostes de despesa o d’inversió raonables de l’oposició invocant que els ingressos 
previstos no ho permetien, però ara s’observa que els ingressos es calculaven a la baixa, i que 
les pretensions de millores per a Vilafranca eren assumibles. 
 
Aureli Ruiz manifesta que si s’analitzen els majors ingressos només 1 milió d’euros prové de 
l’increment de la construcció, mentre que 2 milions responen a un nivell impositiu excessiu. 
Tenim impostos alts i al límit legal com l’impost de vehicles, l’IBI i l’IAE, i si això és així 
almenys s’haurien de garantir més obres i serveis que es necessiten. En matèria de taxa 
d’escombraries CiU denuncià els increments excessius, i ara ens trobem amb el fet que s’han 
recaptat 130.000 euros més dels previstos, quan calia contenció i un augment d’acord amb 
l’IPC. Les previsions de recaptació per IBI i IAE es van fer per sota del que era raonable i 
evident, i si la previsió hagués estat la correcta ja s’hagués celebrat el debat sobre la despesa que 
era possible i necessària en el seu moment, Vilafranca estaria millor perquè ja s’hauria executat 
la despesa precisa, i ens estalviaríem ara un altre debat llarg i dur sobre com gastar el romanent. 
 
CiU (diu Aureli Ruiz) aposta per dialogar sobre la destinació del romanent, i donarà suport a les 
propostes que siguin raonables, però no acceptarà que s’intenti marejar la perdiu. L’alcalde 
Marcel Esteve manifesta que s’haurà de saber invertir correctament el romanent. 
 
La regidora d’Hisenda Maria Batet contesta algunes de les intervencions anteriors dels 
representants dels grups de l’oposició, en el sentit següent: 
 
- Recorda que per tal de determinar la taxa d’escombraries es va fer un acurat estudi de costos 
del servei. L’ingrés no pot superar els costos directes i indirectes del servei, i si tenim en compte 
tots aquests costos és ben clar que amb la recaptació que tenim ens situem en un escenari de 
dèficit, és a dir, els ciutadans i les empreses no  satisfan amb la taxa tots els costos del servei. 
L’estudi de costos quadra perfectament, i s’observa en la liquidació que si ens fixem en els 
ingressos per noves altes i inspeccions aquests arriben a 129.000 euros; per tant, no existeix un 
major ingrés que derivi dels conceptes ordinaris, i l’estudi era correcte perquè el major ingrés té 
el seu origen en conceptes extraordinaris. Vilafranca genera molts residus i el seu tractament té 
costos elevats, i si volem gestionar bé un servei que és costós no podem dir que ens sobren 
diners. 
 
- Caldrà diàleg per a decidir la destinació del superàvit, i la prova d’aquesta voluntat de diàleg 
és que s’ha optat per no sotmetre al ple d’avui cap proposta al respecte. És necessari un acord 
ampli, malgrat que la major part del romanent s’ha de destinar a reforçar les inversions 
municipals per al 2008. 
 
- No s’ha produït cap reducció de personal. L’Ajuntament no ha fet acomiadaments ni ha reduït 
personal, sinó que l’estalvi en el capítol I de personal obeeix a places de la plantilla que s’han 
cobert no immediatament, sinó després de seguir-se els procediments selectius legals. 
 
- Cal destinar més diners a la gestió correcta mediambientalment dels residus urbans, i en aquest 
sentit el pla de xoc previst va avançant. 
 
Otger Amatller (CUP) reclama diàleg i participació ciutadana sobre la destinació del romanent, i 
afirma que si el govern no porta avui al ple una proposta és només perquè es troba en minoria. 
Amatller subratlla que ell no ha dit que s’hagi reduït personal, sinó que hi ha mancances en 
serveis que necessiten personal que s’hauria hagut de contractar amb celeritat. El pla de xoc en 
matèria de medi ambient es va dir que estaria enllestit a finals de març, i de moment no se’n sap 
res, i també cal avançar en el pla de xoc de Serveis Socials. Potser no cal prioritzar tant els 
estudis, i sí executar les polítiques necessàries. 
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II. COMPTES EMPRESA D’AIGÜES 
 
En aquest moment, el ple es constitueix en junta d’accionistes ordinària de l’Empresa Municipal 
d’Aigües de Vilafranca, S.A., i adopta l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de: 

• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2007, el 
Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria, i els Informes de Gestió i d’Auditoria. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en uns beneficis de 127.562,40 €, destinats a reserves 
voluntàries. 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 
 
Aquest acord s’ha pres per unanimitat. 
 
Maria Batet (regidora d’Hisenda) afirma que els comptes es van discutir en el plural consell 
d’administració de l’empresa. El resultat és positiu i es destinarà a reserves voluntàries per a 
inversions noves. 
 
Otger Amatller (CUP) felicita l’empresa i els seus dirigents per la gestió. Manifesta que cal fer 
més campanyes per a fomentar l’estalvi d’aigua, les quals campanyes són efectives; a més, s’ha 
d’insistir en mesures per a facilitar el canvi del sistema d’aforament al de comptador, recordant 
que encara que ara s’han previst de nou durant uns anys es va deixar de subvencionar el canvi. 
Cal bonificar i subvencionar el canvi, i a més informar bé els ciutadans dels avantatges i ajuts 
existents. 
 
Xavier Lecegui (regidor i president de l’empresa) destaca que ja disposem de més de 10.000 
comptadors, que cada any el volum de canvis a comptador és d’uns 500 i que l’aforament 
representa ja només el 38% del total. Per tant, tenint en compte que el procés de canvi va 
començar l’any 1997, les xifres són positives. S’està bonificant el canvi a comptador amb un 
50%, i la ciutadania és informada, perquè l’empresa té una persona dedicada a aquesta finalitat. 
També s’han fet campanyes d’estalvi d’aigua, i en el decurs de les properes setmanes en 
començarà una altra. 
 
 
III. COMPTES SERCOM, S.L. 
 
En aquest punt, el ple es constitueix en junta ordinària de socis de la societat “Serveis 
Municipals de Comunicació, S.L.” (SERCOM), i adopta l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 22.3 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de: 

• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2007, el 
Compte de Pèrdues i Guanys, la Memòria i l’Informe d’Auditoria. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat 
de les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 2.489,24 €, que passen a resultats 
negatius d’exercicis anteriors. 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 
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Aquest acord s’ha adoptat amb 20 vots a favor i 1 abstenció, corresponent aquesta al grup 
d’ERC. 
 
La regidora Maria Batet es remet al debat en el si del consell d’administració. El resultat és 
equilibrat, i la petita pèrdua obeeix a assumptes puntuals d’amortitzacions. 
 
Josep Quelart (ERC) aposta per l’abstenció, perquè encara que la pèrdua no és preocupant, una 
societat municipal no hauria de tenir pèrdues. SERCOM podria obtenir amb una bona gestió 
més ingressos publicitaris, sobretot pel que fa a la televisió municipal que gestiona. No és lògic 
que la situació de pèrdua i d’insuficiència dels recursos publicitaris es produeixi en més d’un 
exercici. La valoració de la gestió no és negativa, però ha de millorar i això justifica l’abstenció. 
 
 
IV. COMPTES SOVIPAR, S.L. 
 
En aquest moment el ple es constitueix en junta ordinària de socis de la “Societat Vilafranquina 
d’Aparcaments, S.L.”(SOVIPAR), i pren l’acord següent: 
 

De conformitat amb allò que disposa l'article 11 i concordants dels estatuts socials, 
s'acorda l'aprovació de:  

• Els comptes anuals comprensius del Balanç de Situació a 31 de desembre de 2007, el 
Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria. 

Els comptes s'han formulat de forma abreujada tota vegada que concorren la totalitat de 
les circumstàncies legals (volum de les partides d'actiu, xifra anual de negoci i nombre de 
treballadors) que permeten utilitzar la modalitat d'abreujada. 

El resultat de l'exercici es concreta en unes pèrdues de 40.096,08 € que es compensen 
amb reserves voluntàries. 

Es dóna per aprovada, als efectes legals adients, l’acta d’aquesta sessió de la junta. 
 
Aquest acord s’ha pres amb 10 vots a favor (grups Socialista, d’ERC i del PP) i 11 abstencions 
(grups de CiU, CUP i ICV-EUiA). 
 
Maria Batet explica que les pèrdues són d’uns 40.000 euros, i que obeeixen a qüestions puntuals 
diverses (amortització pendent, baixes d’immobilitzat, indemnització, substitucions de personal, 
etc.). 
 
Otger Amatller (CUP) afirma que la Societat d’Aparcaments gestiona el servei de grua 
municipal, però no aparcaments com caldria, ja que el govern va apostar per cedir la gestió dels 
aparcaments a la societat privada SABA. Es va dir que SOVIPAR es capitalitzaria amb la venda 
de places del nou aparcament de l’Espirall per tal de poder fer aparcaments, però de moment no 
s’ha fet res, i fins i tot s’ha dit des del govern que els ingressos de la venda de places de 
l’Espirall es destinarien a ampliar l’esmentat aparcament. Es pregunta si SOVIPAR serveix per 
alguna cosa, ja que la grua la podria gestionar el mateix ajuntament, i si la societat es 
capitalitzarà o no. Contesta l’alcalde Marcel Esteve que hi haurà una evolució quant al paper de 
SOVIPAR, a partir de la gestió prevista. 
 
Aureli Ruiz (CiU) també destaca que SOVIPAR no gestiona aparcaments com caldria. Hagués 
pogut gestionar ja les zones blaves, però el govern va optar per atorgar un contracte desastrós 
per als interessos municipals a l’empresa privada SABA. Els comptes de l’empresa, malgrat que 
presenten pèrdues, són correctes, però cal tenir en compte que els únics ingressos provenen de 
l’Ajuntament, i si això és així la pèrdua no hauria d’existir. S’haurien de gestionar aparcaments 
des de SOVIPAR, i per això CiU s’abstindrà. 
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V. ACOMIADAMENT EMPLEAT 
 
Es dóna compte al ple del decret de l’alcaldia de 27 de febrer de 2008 següent: 
 

Atès l'informe que el Cap de Servei de Foment de l’Ocupació ha tramés al servei de 
Recursos Humans d'aquest Ajuntament i mitjançant el qual es posen de manifest els següents 
fets :  

“Atès que els Srs. Ahmed Medjmadj i Mohamed Tahar Habach són alumnes del mòdul 
d’Entorns Urbans del Taller d’Ocupació La Ciutat de les Persones, promogut pel Servei de 
Foment de l’Ocupació, des del 28 de desembre de 2007. 

Atès que el passat dilluns, 25 de febrer, a les 11:30 del matí aproximadament, mentre 
desenvolupaven treballs propis de l’esmentat mòdul d’Entorns Urbans es va produir una 
discussió entre els dos alumnes treballadors esmentats, en presència del monitor del mòdul Sr. 
Manel Avilés. 

Atès que, degut a que aquesta discussió pujava de to, amb intercanvi de crits i empentes 
entre els dos alumnes treballadors, el monitor va prendre la decisió d’interrompre-la, tot i que 
al cap d’una estona després d’intercanviar alguns crits en idioma àrab, es va produir una 
agressió amb un arma blanca per part de Ahmed Medjmadj sobre el seu company Mohamed 
Tahar Habach. 

Atès que, com a resultat de l’agressió, Mohamed Tahar Habach va resultar ferit a 
l’abdomen i va ser traslladat pel monitor immediatament al Servei d’Urgències de l’Hospital 
Comarcal de Vilafranca.” 

Atès el perjudici greu que la seva actitud ocasiona al servei, tot tenint en compte la 
gravetat d’aquests fets des del punt de vista del desenvolupament posterior de la tasca 
formativa i laboral del mòdul i del conjunt del Taller d’Ocupació. 

Atès que aquests fets han estat plenament provats. 
Atès que els fets que s’imputen i així es consideren provats consisteixen en una agressió 

amb arma blanca amb conseqüència de lesions a un company. 
Atès que s’aprecia intencionalitat en tant que tot i haver estat separats de la discussió 

pel monitor Manel Avilés, el Sr. Ahmedhi Medjmadj finalment va fer servir l’arma blanca que 
duia. 

Atès allò que estableix l’article 54.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, quan diu que “se 
considerarán incumplimientos contractuales: ... b) La indisciplina o desobediencia en el 
trabajo. c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la 
empresa....”. 

Atès allò que estableix l’article 54.1 d’aquest mateix text legal quan diu que “el 
contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en 
un incumplimiento grave y culpable del trabajador”. 

Atès que s’està davant d’un incompliment contractual molt greu i culpable, com ara és 
l’agressió física amb arma blanca i conseqüència de lesions a un company de treball, a més de 
la indisciplina i desobediència a superior jeràrquic. 

Atès allò que estableix la modificació tercera de l’article 1 de la llei 11/1999 de 
modificació de la llei 7/1985, així com el Decret d’Alcaldia de data 29 de juny de 2007. 
 

Per tot això,  DISPOSO: 
Primer.- Imposar al senyor Ahmed Medjmadj una sanció consistent en l’acomiadament, 

per la comissió de dos incompliments contractuals greus (constitutius de dues infraccions de 
caràcter molt greu), consistents en l’agressió amb conseqüència de lesions a un company de 
feina i la indisciplina i desobediència al seu superior jeràrquic, d’acord amb els termes exactes 
que s’assenyala a la part dispositiva. 

Segon.- L’esmentada sanció es farà efectiva a partir del 29 de febrer de 2008, data a 
partir de la qual es posa a disposició del senyor Ahmed Medjmadj la part proporcional de la 
nòmina, així com la finiquitança corresponent. 
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Tercer.- Sotmetre aquest Decret a ratificació de la Junta de Govern Local en la seva 
propera sessió i donar compte del mateix al Ple de l’Ajuntament, tanmateix en la seva propera 
sessió. 

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al senyor Ahmed Medjmadj, al Cap de Servei de 
Foment de l’Ocupació, a la Intervenció General i al Servei de Recursos Humans. 
 
La regidora de Recursos Humans Lourdes Sánchez explica que es tracta d’un acomiadament 
disciplinari per faltes molt greus, tal com es va explicar en el si de la Comissió Informativa. 
 
 
VI. MOCIÓ FESTA DELS PAÏSOS CATALANS 
 
Es presenta la següent moció del grup d’ERC: 
 

Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles a arreu dels territoris de 
parla catalana; des del Nord dels Pirineus fins al Sud del País Valencià, passant per les Illes 
Balears, La Franja, Andorra i l’Alguer.  

Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des del 1966 ençà, 
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra 
nació.  

Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós; fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles, i la seva vigència 
actual, que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials, superant períodes 
històrics molt difícils al llarg dels temps. 

Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de Pàtria d’una comunitat 
històrica com a símbol d’esperança.  
 
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:  ACORDS 

Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan 
com la Festa Nacional dels Països Catalans. 

Segon. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin 
en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan, la Festa Nacional dels països 
catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més antigues 
d’aquests territoris, així com que emprenguin les accions necessàries per a fer-la efectiva. 

Tercer. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural i a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. 
 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups d’ERC, CiU, CUP i ICV-EUiA), 1 en 
contra (PP) i 8 abstencions (grup Socialista). 
 
Josep Quelart (ERC) destaca que la festa de Sant Joan presenta elements festius i de foc, 
tractant-se d’un element cultural comú de la majoria dels Països Catalans. La moció no va 
contra ningú, sinó que és una aposta a favor de la comunitat dels Països Catalans, amb una 
història i una llengua comunes. Sobta que fins ara no existeixi un reconeixement  normatiu 
d’aquesta mena que subratlli els vincles entre Països Catalans. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra favorable a la moció. La iniciativa parteix d‘una entitat 
de prestigi com Òmnium Cultural, i cal donar suport a l’estudi de l’assumpte. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que votarà en contra, perquè no s’ha de polititzar la festa, i a més el 
PP considera que els Països Catalans no tenen ni han de tenir una entitat política pròpia. 
 
Xavier Navarro (CUP) dóna suport a la moció, i recorda que la CUP fa temps ja va presentar 
una iniciativa similar. 
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Pere Regull (CiU) es mostra favorable a la moció i demana un esforç en aquest sentit, encara 
que veu molt difícil que prosperi, ja que no creu que per exemple el govern valencià estigui 
disposat a donar suport a una iniciativa d’aquesta mena. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) pren postura a favor de l’abstenció en la votació. 
 
 
VII. MOCIÓ GRATUÏTAT LLIBRES ESCOLARS 
 
 
Es presenta la següent moció de CiU: 
 

Vist que en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès celebrada el dia 18 de 
desembre de 2007, es va aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2008.  

Vist que en l’explicació de l’esmentat pressupost es va fer constar que “el mateix 
possibilitava  la  gratuïtat dels llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van a 
escola a Vilafranca, sigui pública o no, des del curs 2008-2009 (ajudes de caràcter universal a 
famílies i reutilització del fons bibliogràfic), treballant amb els equips directius i les AMPA.” 

Vist que transcorreguts tres mesos des de l’aprovació del pressupost i set mesos des de 
l’inici del curs acadèmic 2007-2008, les AMPA estan començant a preparar tot els temes 
relacionats amb la tria i adquisició dels llibres i, fins el dia d’avui, no s’ha establert ni es 
coneixen els mecanismes i procediments que s’hauran de seguir per tal que es faci efectiva la 
gratuïtat dels llibres.  

El Grup de Convergència i Unió proposa que el ple de l’ajuntament de Vilafranca acordi 
que en el termini màxim d’un mes el govern estableixi com es farà efectiva la gratuïtat dels 
llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van a escola a Vilafranca des del 
curs 2008-2009.  
 
Pere Regull (CiU) afirma que en el debat del pressupost es va dir que es creava una partida per 
tal que tots els nens i nenes de 3 a 16 anys tinguessin accés a llibres escolars gratuïts des del 
curs 2008-2009. Malgrat que CiU va votar contra el pressupost, estava a favor d’aquest punt, el 
qual ja venia exposat en el seu programa electoral. No es pot actuar alegrement ni resoldre-ho 
tot en un dia, perquè l’assumpte és complex (despesa important, necessitat de coordinació amb 
AMPA’s, claustres de professors i equips directius, etc.). Actualment les escoles ja preparen el 
curs vinent, i fins ara el govern municipal no ha dit res. Regull afirma que la moció ja ha servit 
per alguna cosa, perquè arran de la seva presentació li consta que el govern ha començat a 
treballar i ha programat algunes reunions. Cal aprofundir en la cultura de la reutilització dels 
llibres d’acord amb la comunitat educativa, perquè segurament no ens podem permetre pagar 
cada any el cost de compra de tots els llibres. Cal definir ja i amb antelació què es pensa fer al 
respecte. 
 
Es presenta tot seguit una esmena a la totalitat de la moció per part del grup de la CUP, amb el 
redactat següent: 
 

Atès que en el pressupost municipal de 2008 hi ha assignada una partida pressupostària 
dedicada a la gratuïtat dels llibres escolars. 

Atès que aquesta partida encara no ha estat executada i no es coneixen els criteris sota 
els quals serà desenvolupada. 

 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent: 
1.  Que l’Ajuntament garanteixi que les càrregues associades a l’ensenyament públic 

(llibres, material escolar, sortides, colònies, etc.) no siguin mai un element discriminatori o de 
marginació per causes econòmiques per a les famílies dels escolars de Vilafranca. 

2.  Que en cas que s’aprovin ajudes destinades a subvenir els costs dels llibres de text, 
aquests es facin en funció de les rendes familiars dels sol.licitants, establint uns barems 
econòmics d’ajuts preferents. 
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3.  Que participi també d’aquests ajuts l’escola Delta Espiga, donat que tot i ser una 
fundació privada realitza una tasca social que hauria d’assumit l’administració. 

4.  Que aquests ajuts contemplin també els criteris d’ús racional del dinar públic, i per 
tant: 

-Que els llibres siguin considerats com a bens públics municipals, i per tant, que es faci 
pedagogia del reciclatge i de la conservació dels llibres, paral.lelament a les ajudes. 

-Es fomenti l’ús dels ordinadors a les aules. 
-Que l’ajut concedit per a la compra de llibres no pugui ser mai superior al cost real dels 

llibres. 
-Que aquest ajut sigui igual per a cada família perceptora independentment del centre 

escolar i dels llibres triats per aquest.   
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que és una contradicció que l’ensenyament públic tingui costos 
per a les famílies. La moció de CiU és indefinida i no entra en criteris aplicables, i recorda que 
CiU va optar per la postura de pagar els llibres a tothom, la qual cosa no és acceptable. El que 
cal és adoptar criteris per als ajuts: cal garantir que tots els nens i nenes tinguin accés sense 
discriminacions als elements educatius necessaris (llibres, colònies, sortides, etc.), no s’han de 
pagar els llibres a qui no ho necessita (cal establir barems econòmics), cal que l’escola Delta 
Espiga tingui també dret als ajuts i s’ha de garantir la conservació i la reutilització dels llibres. 
D’altra banda, afirma Navarro, s’ha d’assegurar que no es pagui mai més del que valen els 
llibres, i establir que els ajuts siguin igualitaris per a totes les escoles, tenint en compte que no 
totes elles fan servir els mateixos criteris. Hi ha escoles que trien més o menys llibres, algunes 
que reutilitzen i altres que no, etc., però els ajuts municipals han de ser igualitaris. 
 
Pere Regull (CiU) recorda que el programa electoral de CiU preveia ajuts per als llibres 
escolars, però ara CiU és a l’oposició i ha de ser el govern el que estableixi una proposta inicial, 
perquè la de CiU s’emmarcava també en unes idees pressupostàries globals pròpies que no són 
les que està seguint l’ajuntament. CiU comparteix una part del contingut de l’esmena, i és cert 
que no s’ha de discriminar, però l’accés als llibres s’ha de garantir a tothom, tenint en compte 
també que els llibres sempre s’acaben pagant d’alguna forma (famílies, pressupostos públics i 
impostos, etc.). Cal incloure l’escola Delta en la proposta i, en definitiva, el govern municipal es 
va comprometre a facilitar llibres de franc a tothom, i ara cal vetllar perquè aquest compromís 
s’executi realment. 
 
Bernat Villaroya (ICV-EUiA) es mostra sorprès per la moció de CiU. El pressupost és vigent 
des de fa només 2,5 mesos, i s’ha començat ja a treballar. De fet, el 28 de febrer es va reunir el 
Consell Escolar Municipal per tractar l’assumpte, i es va acordar que es fessin propostes per 
estudiar-les. L’assumpte és complex (escoles amb criteris diferents, costos variables en funció 
del curs, subvencions de la Generalitat en els darrers temps, escoles que fan rotació de llibres i 
altres no, etc.). És més coherent l’esmena que ha presentat ERC, en el sentit de crear un grup de 
treball, i estudiar totes les propostes juntament amb el Consell Escolar. Sovint es parla de 
participació ciutadana, però contradictòriament quan es disposa d’un Consell Escolar 
participatiu se’n vol prescindir, i es pretén marcar tots els criteris directament i sense 
participació real. L’esmena de la CUP sorprèn perquè barreja conceptes. Villarroya afirma que 
és antipedagògic que alguns nens i nenes no puguin anar a sortides i colònies per raons 
econòmiques, és cert, però el que s’ha de fer és anar debatent totes les propostes amb calma i 
comptant amb el Consell Escolar, i no determinar-ho tot a partir d’una esmena que presenta la 
CUP uns minuts abans de que comenci al ple. Aquesta pràctica (mocions complexes que es 
presenten sense temps per a la reflexió) l’ha emprada també en alguna ocasió el seu grup, però 
s’hauria de tendir a evitar-la. 
 
Josep Quelart (ERC) recorda que el seu grup també ha presentat una esmena parcial. ERC 
considera que en matèria educativa s’ha de garantir la igualtat, i que el dret als llibres de text 
gratuïts ha de ser universal i per a tothom al marge del poder adquisitiu de cadascú, tal com 
succeeix per exemple quan algú ha d’acudir a un hospital. Per tant, essent l’educació un dret 
universal, cal oferir ajuts directes a les famílies. Malgrat que ERC comparteix alguns punts de 
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l’esmena de la CUP, aquesta s’hauria de retirar, i abordar un assumpte tan complex en el marc 
d’un grup de treball en el qual tothom qui ho vulgui pugui participar i debatre les diferents 
qüestions. Lògicament, la proposta d’ERC passa també perquè els llibres de text es puguin 
reutilitzar. 
 
Josep Ramon (PP) advoca també per crear una comissió que pugui tractar els diferents aspectes 
d’un assumpte tan complex. La moció de CiU es podria refondre amb l’esmena d’ERC, per tal 
de facilitar que el govern fes una proposta inicial que després pogués ser discutida en el marc 
d’un grup de treball. El PP comparteix alguns aspectes de l`esmena de la CUP, però globalment 
hi està en contra. Els ajuts no s’han de condicionar a les rendes familiars, perquè el dret és 
universal i a més diferenciar segons la renda comportaria uns grans costos burocràtics. Ramon 
comparteix el punt 1 de l’esmena de la CUP, sempre però que no es tracti d’un intent de regular 
les activitats que es poden programar o no des de cada escola. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) demana a la CUP que retiri la seva esmena. Naturalment que 
els nens i nenes que acudeixen a l’escola Delta Espiga també han de tenir accés als ajuts, i s’ha 
de dir que els diferents aspectes de la qüestió s’han de treballar i es treballen a fons ja des del 
Servei d’Educació de l’Ajuntament, i després s’han de debatre tant dins l’Ajuntament (grups 
municipals) com amb la comunitat educativa. 
 
Xavier Navarro (CUP) afirma que els llibres no s’han de pagar a tothom, sinó que s’han 
d’establir barems econòmics, sobretot en una situació en què alguns nens no poden accedir a 
certes activitats organitzades per les escoles per raons econòmiques. L’esmena és coherent, 
perquè hem de tenir clar d’on partim (diners disponibles, criteris bàsics aplicables...). Cal un 
debat, però a partir d’uns criteris generals inicials bàsics. 
 
Pere Regull (CiU) manifesta que el tema és complex, però si a més afegim al debat altres 
assumptes com els de les sortides i les colònies no ens en sortirem. La participació ciutadana no 
ho pot resoldre tot; s’ha d’escoltar, però el govern municipal i els tècnics han de fer una primera 
proposta per a discutir-la. De vegades l’excés de consells o comissions paralitza la resolució, i 
sovint el govern fa servir l’excusa de la participació per a no fer res. No podem allargar 
l’assumpte indefinidament, sinó que amb consens o no el govern ha de posar una proposta sobre 
la taula. 
 
Fernando García (CiU) afirma que l’esmena de la CUP no té relació amb la moció. CiU vol que 
es compleixi l’acord assolit arran dels pressupostos (partida per a fer gratuïts per a tothom els 
llibres de text). El programa de CiU ja preveia la gratuïtat, i contenia propostes generals per a 
fer-la viable econòmicament. García recorda que ell mateix, com a membre del Consell Escolar 
i quan es va demanar que es fessin propostes de gestió, va proposar que la gestió dels diners la 
portés a terme en cada escola l’AMPA, assessorada pel claustre de professors. Hi poden haver 
alternatives, però aquesta és la primera i de moment l’única proposta presentada. En el tema 
dels llibres els terminis no són indiferents, sinó que cal actuar ràpidament, perquè ja en aquests 
moments a les escoles s’està parlant dels llibres per al curs vinent. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) afirma que és cert que el govern no es pot escudar en els consells 
per a no actuar, però en aquest cas no és així, perquè el Consell Escolar va decidir anar recollint 
propostes per a després trametre-les a l’Ajuntament. Fernando García va fer una proposta, però 
n’hi ha i n‘hi hauran d’altres, i aquestes iniciatives no es poden aixafar o ignorar a partir d’una 
decisió unilateral de l’Ajuntament pel conducte d’una moció. 
 
Xavier Navarro (CUP) insisteix en el fet que la moció de CiU no defineix res, i considera que 
l’assumpte no es pot resoldre en un mes. El Consell Escolar és participatiu i democràtic, i potser 
el que pertoca és que els diferents punts de la moció de la CUP es trametin al Consell per al seu 
estudi. La proposta de CiU és populista, propugna llibres per a tothom i pretén que ràpidament 
s’acordi una mesura que és impossible. 
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Pere Regull (CiU) recorda que de moment CiU no governa, i afirma que amb la partida 
pressupostària existent no es poden pagar tots els llibres. No es tracta de terminis més o menys 
llargs, sinó de posar-se a treballar de veritat, tal com sembla que ara el govern ha començat a fer 
a partir de la presentació de la moció. 
 
Finalment, l’esmena de la CUP és retirada per aquest grup. L’alcalde ho agraeix, i afirma que 
les propostes de la CUP, com totes les altres, hauran de ser estudiades i valorades. 
 
Tot seguit, es llegeix la següent esmena d’ERC: 
 
 1.- Nou redactat del tercer paràgraf com segueix: 

“Vista la importància social de la mesura, la seva acceptació entre els ciutadans i el fet 
que la voluntat de donar aquest servei (basat en la reutilització dels llibres) i ajut a les famílies 
es compartit per varis grups municipals”. 

2.- Nou redactat del darrer paràgraf com segueix: 
“El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca acorda constituir un grup de treball format per un 

membre de cada grup a favor d’aquest iniciativa, per a concretar, amb coordinació amb la 
comunitat educativa, el sistema per donar aquest ajut a les famílies”. 

 
Josep Quelart (ERC) afirma que la proposta de CiU té aspectes positius, però s’ha de modificar 
per tal de fer possible un gran acord entre tots. Cal deixar clar que el sistema s’ha de basar en la 
reutilització dels llibres, i a partir d’aquí crear un grup de treball per a concretar aquest sistema, 
parlant també naturalment amb la comunitat educativa. L’assumpte és complex, però cal posar 
propostes concretes sobre la taula, i en tot cas a partir del proper curs escolar tothom ha de tenir 
dret a llibres de text gratuïts. L’objectiu és clar i tothom hi ha de poder participar, encara que si 
algun grup no creu en aquestes idees fonamentals potser és millor que no ho faci. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a l’esmena d’ERC. Hi ha d’haver una proposta inicial 
del govern, i s’haurien d’establir terminis màxims per a la celebració de les reunions del grup de 
treball. 
 
Xavier Navarro (CUP) es mostra contrari al caràcter universal dels ajuts. Cal debatre des del 
Consell Escolar, però també aclarir d’entrada la disponibilitat econòmica existent i els criteris 
fonamentals per evitar distorsions i pèrdues de temps. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra d’acord en què hi hagi diàleg, però reitera que el govern municipal 
ha de fer, amb més o menys participació, una proposta, i a partir d’aquí l’oposició ha de jutjat i 
criticar o donar suport. Ha de quedar clar el paper del govern i el  
de l’oposició, la qual cosa és bàsica en democràcia. ERC en el debat del pressupost va fer 
bandera de l’assumpte, i per això és normal que ara el PSC intenti un pacte amb ERC en la 
matèria, però no es pot intentar ser govern sense ser-ho, i no s’entén que la CUP hagi de 
participar en un grup de treball d’aquesta mena quan no creu en el dret universal a llibres de text 
gratuïts. L’alcalde Marcel Esteve es mostra en desacord amb aquestes tesis, ja que creu que tots 
els grups s’han d’implicar en el debat, perquè tots tenen responsabilitats. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) destaca que el Consell Escolar no és una comissió qualsevol, 
sinó un òrgan que regula la llei. El pressupost preveu la mesura, s’hi està treballant i cal recollir 
propostes i portar a terme un debat profund tenint en compte la complexitat del sistema. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista) dóna suport a l’esmena d’ERC. L’Ajuntament, des del Servei 
d’Educació, ja ha començat a treballar abans de presentar-se la moció, i hi ha diverses propostes 
que s’estan parlant amb la comunitat educativa. A partir d’aquí, serà positiu poder-ne parlar 
entre tots, assegura Lourdes Sánchez. 
 
Sotmesa a votació l’esmena d’ERC, és aprovada amb 11 vots a favor (grups d’ERC, Socialista, 
del PP i d’ICV-EUiA), i 10 abstencions (CiU i CUP). Quant a la moció, amb la incorporació de 
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l’esmena d’ERC, s’aprova amb 19 vots a favor i 2 abstencions, corresponents aquestes al grup 
de la CUP. 
 
Josep Quelart (ERC) agraeix el suport a l’esmena. En assumptes com aquests de la gratuïtat dels 
llibres de text que suposa un gran avanç social s’han de llimar diferències i mirar d’arribar a 
acords. Tothom qui ho vulgui ha de poder participar en el debat amb un afany constructiu. Pere 
Regull (CiU) manifesta que entén que ERC col·labori amb el govern en aquesta matèria, tot i 
que CiU no ha estat informada de l’existència de cap reunió al respecte. 
 
El text de la moció finalment aprovada és el següent: 
 

Vist que en el Ple de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès celebrada el dia 18 de 
desembre de 2007, es va aprovar el Pressupost de la Corporació per a l’exercici 2008.  

Vist que en l’explicació de l’esmentat pressupost es va fer constar que “el mateix 
possibilitava  la  gratuïtat dels llibres de text per a tots els vilafranquins de 3 a 16 anys que van 
a escola a Vilafranca, sigui pública o no, des del curs 2008-2009 (ajudes de caràcter universal 
a famílies i reutilització del fons bibliogràfic), treballant amb els equips directius i les AMPA.” 

Vista la importància social de la mesura, la seva acceptació entre els ciutadans i el fet 
que la voluntat de donar aquest servei (basat en la reutilització dels llibres) i ajut a les famílies 
es compartit per varis grups municipals. 

 
El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca acorda constituir un grup de treball format per un 

membre de cada grup a favor d’aquest iniciativa, per a concretar, amb coordinació amb la 
comunitat educativa, el sistema per donar aquest ajut a les famílies. 
 
VIII. MOCIÓ HONESTEDAT A LA SALA DE PLENS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup de CiU: 
 

El 22 de gener del 2008, el grup de CiU va presentar a aquest plenari una moció per tal 
d’instar a l’equip de govern de l’ajuntament de Vilafranca del Penedès que sol·licités 
oficialment al govern de la Generalitat prendre les mesures necessàries per tal de procedir amb 
la màxima urgència a construir el segon ambulatori. En el decurs de la moció, CiU feu esment 
de la demanda del 2on ambulatori feta ja el març del 2005 en una altra moció de CiU, on l’equip 
de govern del PSC (llavors amb majoria) feu una esmena a la totalitat capgirant-la totalment, de 
tal forma que no hi quedava reflectida la demanda d’aquest segon ambulatori per la Vila, amb la 
qual cosa CiU hi votà en contra.  

En el ple del mes passat, aquesta realitat fou falsejada al·legant que CiU havia votat en 
contra de la moció el març del 2005, tot i deixant entendre que no havia optat per aquest 2on 
ambulatori i per tant suggerint que quí incorria en falsedats era CiU,...  

Atès que aquest tipus de situacions es donen massa sovint en el plenari del nostre 
ajuntament, on som espectadors forçosos de les manques de sinceritat, honestedat i 
transparència,... per part dels que ens governen.  

Atès que actualment disposem de mitjans informàtics que ens poden aportar la 
informació necessària en qualsevol moment del ple (consultant els arxius adients de plens i 
mocions anteriors), aportant doncs la recerca adequada en cada cas.  

El grup municipal de CiU a l’ajuntament de Vilafranca del Penedès proposa que aquest 
plenari acordi el següent:  
- Que a la sala de plens es duguin a terme les instal·lacions adequades per tal de 
poder-hi treballar amb suport informàtic i connexió internet, des de qualsevol lloc, tant els 
ocupats pel secretari i interventor com els de tots els regidors que composen el plenari.  
- Que s’estudiï l’habilitació a la Sala de Plens del mobiliari convenient per tal 
de facilitar la tasca dels regidors a l’hora de tenir documentació a ma durant les sessions.  
 
Defensa la moció Ramona Suriol (CiU), qui afirma que respon a un sentiment d’impotència 
arran d’un recent debat en el ple, en el qual no sempre es diu la veritat o tota la veritat. Ca 
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adequar físicament el saló de sessions i disposar de mitjans i eines per a tenir accés a la 
informació, amb la finalitat de no incórrer en veritats a mitges. Cal honestedat, sinceritat, veritat 
i transparència en el debat dels plens, i evitar donar la sensació que la política només serveix per 
a satisfer interessos de partit o personals. La política es compon de fets, però també de valors. 
Qui es dedica a la política ho fa pel bé dels altres, i això s’ha de reflectir també en el ple. Quan 
fem mocions hem de pensar en el que voldríem per a nosaltres mateixos, i per als nostres fills. 
La tasca en els plens no és fàcil, i s’ha de disposar de mitjans per fer bé la feina i tenir tota la 
informació disponible. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) es mostra d’acord en adaptar el mobiliari, encara que la sala té 
limitacions. Comparteix  la part dispositiva de la moció, però no l’expositiva. Villarroya valora 
positivament l’exposició que ha fet Ramona Suriol, però no allò que es diu en la part expositiva 
de la moció, ja que l’honestedat de cadascú l’han de valorar els ciutadans. 
 
Josep Quelart (ERC) s’expressa en termes similars als de Bernat Villarroya. L’exposició de 
motius respon a diferències entre els grups Socialista i de CiU en les quals ERC no vol entrar. 
Es mostra a favor de la part dispositiva però no de l’expositiva, malgrat compartir les paraules 
de Ramona Suriol en aquest ple sobre els valors. 
 
Josep Ramon (PP) s’adhereix a les dues intervencions precedents. A més, es tracta d’una moció 
institucional que requereix consens, i parlar de falta d’honestedat o de sinceritat del govern en 
una moció d’abast institucional no esdevé procedent. 
 
Xavier Navarro (CUP) mostra el seu desacord amb la part expositiva, perquè es barregen 
conceptes. És positiu condicionar el saló de sessions, però no s’ha de parlar d’honestedat per a 
justificar la mesura. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) s’afegeix a les intervencions anteriors. El saló de sessions és 
incòmode i s’ha de millorar. La política no respon a interessos personals, i està segur que els 21 
regidors i regidores són honestos i sincers. 
 
Ramona Suriol (CiU) està d’acord en suprimir la part expositiva i en mantenir la dispositiva. Li 
va semblar que millorar les condicions de treball podria servir perquè la situació viscuda 
d’impotència no es repetís. 
 
Finalment, per unanimitat s’aprova el text següent: 
 
- Que a la sala de plens es duguin a terme les instal·lacions adequades per tal 
de poder-hi treballar amb suport informàtic i connexió internet, des de qualsevol lloc, tant els 
ocupats pel secretari i interventor com els de tots els regidors que composen el plenari.  
- Que s’estudiï l’habilitació a la Sala de Plens del mobiliari convenient per tal 
de facilitar la tasca dels regidors a l’hora de tenir documentació a ma durant les sessions.  
 
 
AMPLIACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA PER RAONS D’URGÈNCIA. MOCIÓ SOBRE 
ACTES I ACCIONS A FAVOR DE LA VEGUERIA PENEDÈS 
 
Fora de l’ordre del dia, i per via d’urgència, es presenta la següent moció per part dels grups de 
CiU, de la CUP i d’ERC: 
 

Atès que tant en el ple municipal del 21 de març del 2006 com en el del 25 de juliol del 
2007, es va aprovar per unanimitat demanar a la Comissió d’Organització Territorial del 
Parlament de Catalunya que insti el Govern de la Generalitat perquè creï l’àmbit funcional de 
Planificació Territorial Penedès i que el 5 de desembre del 2007, la comissió esmentada així ho 
va aprovar perquè la creació de l’àmbit fos efectiva en el termini de 120 dies, un termini que 
conclou el proper 18 d’abril. 
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Atès que des de la Comissió Paritària Ajuntament-Plataforma per una Vegueria Pròpia 
s’estan promovent diversos actes per al proper 18 d’abril sota el nom de “La Nit de la 
Vegueria”, que són, l’acte acadèmic: “El Penedès: una eina clau per al futur de Catalunya” al 
Fòrum Berger Balaguer de Caixa Penedès i el sopar solidari: “El Penedès i la seva 
gastronomia” a la platea del teatre del Casal Societat “La Principal”. 

Atès que en aquests actes hi han confirmat la seva presència representants d’amplis 
sectors socials, empresarials, polítics de les quatre comarques que han de formar part de 
l’àmbit, però que, d’una reunió recent entre representants de la Plataforma per una Vegueria 
Pròpia i l’alcalde Marcel Esteve, es dedueix que l’alcalde de Vilafranca no té intenció, de 
moment, d’assistir als actes organitzats per al 18 d’abril.  

Atès que des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament s’estan posant entrebancs a la 
concessió d’una subvenció per poder sufragar una part del cost d’organització de l’acte que 
s’ha de celebrar el proper 18 d’abril al teatre del Casal Societat “La Principal”. 

Atès que, d’altra banda, en el ple municipal del 21 de novembre del 2006, ara fa quasi 
un any i mig, es va debatre i aprovar amb els vots d’una majoria del ple una moció en defensa 
de la Vegueria Penedès i que, majoritàriament, els acords presos encara no s’han executat i 
que en el ple municipal del 25 de juliol del 2007, es va debatre i aprovar per unanimitat del ple 
una altra moció en defensa de la Vegueria Penedès i que, majoritàriament, els acords presos 
tampoc s’han executat, malgrat l’afirmació següent de l’alcalde Marcel Esteve, recollida en 
l’acta:  “L’alcalde Marcel Esteve destaca que la moció no és paper mullat, ja que és un 
compromís seriós de treball, i se sent orgullós del fet que l’acord final s’hagi pres per 
unanimitat”. 

Atès que si s’executen tots els acords presos en els plens municipals esmentats es 
contribuirà a enfortir la posició que l’Ajuntament de Vilafranca va decidir defensar en favor de 
la Vegueria Penedès, 

 
Per tot això, S’ACORDA: 

 
1. Que l’alcalde de Vilafranca, el senyor Marcel Esteve, o la persona en qui ell delegui, 

assisteixi als actes organitzats per al proper 18 d’abril dins “La nit de la Vegueria”. 
2. Que l’Ajuntament de Vilafranca atorgui una subvenció suficient (no inferior als 1.000 

euros) a la Plataforma per una Vegueria Pròpia, tal com fa de manera semblant amb 
altres entitats de Vilafranca sense ànim de lucre, per poder sufragar la part de l’acte 
del 18 d’abril al teatre del Casal Societat “La Principal” que correspondria a les 
despeses per disposar gratuïtament de la sala, d'acord amb el que estableix el conveni 
entre el Casal Societat “La Principal” i el Patronat del Teatre de Cal Bolet. 

3. Que l’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca executi els acords següents, 
presos en el si de la Comissió Paritària Ajuntament-Plataforma per una Vegueria 
Pròpia: 

a) Reservar definitivament les dates per a l’exposició sobre la Vegueria a la 
Capella de Sant Joan (del 19 al 29 de maig i del 30 de juny al 17 de juliol del 
2008). 

b) Concedir a la Plataforma per una Vegueria Pròpia l’import corresponent a 
una tercera part -és a dir, 6.900 euros- del cost de l’exposició. 

c) Disposar d’un espai per a la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) 
dins de la zona institucional de les Fires de Maig 2008, que reflecteixi 
l’adhesió de Vilafranca a la Vegueria. 

d) Subministrar una quantitat no inferior a 500 ampolletes d’aigua, etiquetades 
per Aigües de Vilafranca, per a l’acte del 18 d’abril al Casal. 

e) Incloure el logotip de la Vegueria Penedès a totes les comunicacions, 
documents, cartells, programes, etc. escrits i impresos que emeti 
l’Ajuntament. 

f) Fer arribar a tots els grups municipals i als representants de la PVP una 
còpia del llibre gràfic d’estil, formats i aplicacions del Servei de 
Comunicació de l’Ajuntament a fi de poder comprendre millor l’aplicació de 
l’apartat anterior. 
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g) Incloure adhesius de la VP en els butlletins municipals. 
h) Coordinar una reunió amb els Administradors de la Festa Major 2008, en 

què hi sigui present un membre del govern, a fi de plantejar incloure el logo 
de la VP en els programes i cartells de la Festa. 

i) Gestionar una entrevista amb el conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, el senyor Joaquim Nadal. 

j) Gestionar la convocatòria amb els quatre alcaldes de les quatre capitals de 
comarca. 

k) Concretar una trobada del Pacte de Sant Martí amb la participació dels 
sectors socials, empresarials, etc. de les quatre comarques. 

 
Josep Maria Figueras (CiU) defensa la urgència tenint en compte que hi ha actes previstos per al 
18 d’abril, que la moció no s’ha pogut presentar abans perquè calien acords i consensos i que 
han estat els incompliments pel govern d’acords ja presos els que determinen la urgència. 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) anuncia que s’abstindrà, tenint en compte que no existeix 
objectivament una urgència. Josep Ramon (PP) recorda que el seu grup no acostuma a oposar-se 
al debat de mocions. Josep Colomé (grup Socialista) s’oposa a la declaració perquè no hi ha 
urgència, atès que el termini al qual es refereix la moció no acaba realment el 18 d’abril, sinó el 
2 de maig. Finalment, Otger Amatller (CUP) afirma que hi ha actes previstos per al 18 d’abril, i 
posposar el debat faria que no hi fóssim a temps. 
 
Finalment, la declaració d’urgència, amb la consegüent ampliació de l’ordre del dia de la sessió, 
s’aprova amb 12 vots a favor (grups de CiU, CUP, PP i ERC), 8 en contra (grup Socialista) i 1 
abstenció (grup d’ICV-EUiA). 
 
Quant a la moció, ha estat aprovada amb 13 vots a favor (grups de CiU, de la CUP, del PP, 
d’ERC i d’ICV-EUiA), i 8 en contra (grup Socialista). 
 
Josep Maria Figueras (CiU) destaca que s’han pres acords, tant en el ple com en la Comissió 
Paritària. Regidors del govern no han acudit a la Comissió, i diferents acords del ple no s’han 
executat. Existeixen propostes aprovades, actes organitzats, terminis donats pel Parlament al 
Govern de la Generalitat que estan a punt de vèncer. Cal ratificar i fer complir acords del ple 
presos per unanimitat, donar suport a la Plataforma i desfer equívocs. 
 
Otger Amatller (CUP) es pregunta per què no es compleixen acords presos pel ple i per què allò 
ja aprovat s’ha de tornar a aprovar avui. La situació és ridícula i no se sap a què juga el govern 
posant entrebancs al compliment dels acords. Molta gent no ho entén, i hi ha persones 
socialistes favorables a la Vegueria. Això hauria de fer reflexionar al govern, i els pobres 
resultats del PSC en les darreres eleccions municipals són il·lustratius. Si els incompliments dels 
acords del ple continuen, la CUP s’haurà de plantejar si els seus regidors han de continuar 
assistint als plens o no. 
 
Josep Quelart (ERC) afirma que cadascú jutjarà si el PSC creu o no en la Vegueria Penedès. 
L’alcalde hauria de reflexionar, i valorar si vol ser alcalde de tots els vilafranquins o només 
d’una minoria. Hi ha punts aprovats pel ple per majoria que són executables, i no s’ha fet, i 
l’alcalde hauria de pensar seriosament en tot això. D’altra banda, la lluita de la Plataforma és 
important i valuosa, i cal felicitar-la. 
 
Bernat Villarroya (ICV-EUiA) dóna suport a la moció per raons de fons, si bé aquesta conté 
aspectes que s’haurien de retirar. El ple no pot exigir a l’alcalde que vagi a un sopar. Quant a les 
subvencions, la seva concessió és reglada i el ple no ha de decidir, sinó que s’han de seguir els 
procediments legals que ja estan establerts; la subvenció segurament correspon, però no ha de 
ser el ple qui prengui la decisió executiva. Finalment, la moció conté 11 punts ja aprovats 
prèviament, i aquests s’han de complir amb independència de que s’hi estigui o no d’acord. 
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Josep M. Figueras (CiU) recorda que el ple va adoptar per unanimitat determinats acords, i creu 
que l’alcalde o algun delegat seu hauria d’assistir als actes en representació de l’Ajuntament. Si 
el ple no pot obligar-lo, la moció també podria dir que el ple proposa l’assistència de l’alcalde 
als actes. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la moció, i afirma que tots els partits s’han de posar les 
piles en aquest assumpte, també a fora de Vilafranca, no sigui cas que només acabi fent front a 
les despeses generades l’Ajuntament de Vilafranca. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) manifesta que la data límit marcada per una Comissió del 
Parlament al Govern de la Generalitat no acaba el 18 d’abril, sinó el 2 de maig tenint en compte 
que el termini es computa en dies hàbils. El PSC és contrari a la moció, sobretot tenint en 
compte que no s’ha cercat el consens, com ho demostra el fet que no s’hagi presentat la moció 
fins avui al migdia; la moció conté punts inacceptables, perquè el ple no pot obligar l’alcalde a 
assistir a sopars o a actes determinats i, quant a les subvencions, existeix un procediment, i a 
més legalment hi hauria d’haver la partida pressupostària corresponent. L’Ajuntament ja ha 
atorgat subvencions a la Plataforma que no es deuen haver gastat, perquè no s’han justificat 
despeses en cap moment, i els altres ajuntaments, consells comarcals i institucions no han fet 
aportacions per a campanyes o si ho han fet les quantitats han estat mínimes. Colomé pregunta 
quants diners han aportat ajuntaments com els de Vilanova, el Vendrell o Sant Sadurní,  afirma 
que la Comissió Paritària només funciona a Vilafranca, i no en altres municipis governats per 
CiU i recorda que el PSC ja va dir en el Consell Comarcal que només es demanaven diners a 
l’Ajuntament de Vilafranca, i no a municipis governats per CiU. Josep Colomé opina que el 
grup de CiU a Vilafranca defensa posicions incoherents que no són seguides per la mateixa 
força política en altres institucions, i que més que la Vegueria defensa interessos polítics 
concrets relatius als seus interessos dins l’Ajuntament de Vilafranca. Finalment, Colomé afirma 
que altres aspectes de la moció són ridículs, com quan es parla de reunions amb els 
Administradors de la FM, quan aquests poden reunir-se lliurement amb qui vulguin, i manifesta 
que el grup de CiU al Parlament de Catalunya no ha presentat cap proposició de llei exigint la 
Vegueria Penedès. 
 
Otger Amatller (CUP) considera ridícula l’exposició de Josep Colomé. No importa el que CiU 
faci en altres institucions, sinó el que s’ha de fer des de Vilafranca. Quant a les subvencions 
pretesament no justificades per la Plataforma, Amatller afirma que moltes entitats no justifiquen 
la destinació de la subvenció, i pel que fa a la data és irrellevant quan acaba el termini del 
Govern, perquè la festa està prevista en tot cas per al 18 d’abril. La Plataforma no és massa 
exigent amb l’Ajuntament de Vilafranca, i la realitat és que els representants del PSC no 
assisteixen com caldria a les reunions de la Comissió Paritària. Quant als administradors de la 
FM, sovint tenen limitacions o indicacions, i si bé pot semblar que la moció conté aspectes de 
detall gairebé ridículs el problema és l’incompliment per l’equip de govern de punts ja aprovats. 
 
L’alcalde Marcel Esteve, arran d’una al·lusió  feta als sopars als quals assisteix o als que fa amb 
la seva família, manifesta que no pot acceptar que en un ple es faci referència a qüestions que 
afecten la seva família. 
 
Josep M. Figueras (CiU) afirma que el problema no és la data del 18 d’abril o del 2 de maig, 
sinó si es paguen unes determinades despeses reals, i la partida pressupostària no és cap 
problema perquè existeixen les dotacions de les partides per a subvencions a entitats, tractant-se 
per tant només d’una qüestió de voluntat. Sobre la justificació de les subvencions, recorda que 
és el govern qui les ha d’exigir si cal. D’altra banda, també hi ha altres municipis governats pel 
PSC que es desentenen, i en el ple s’ha de parlar de la postura de l’Ajuntament de Vilafranca 
únicament. 
 
Josep Colomé (grup Socialista) reitera que també és important la postura de CiU en les diferents 
institucions. Si de debò ens preocupa la Vegueria i el seu futur ens hauria de preocupar 
lògicament què fan i pensen els altres municipis implicats. 
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Pere Regull (CiU) diu que mai CiU ha votat enlloc contra la creació de comissions paritàries ni 
contra l’atorgament de subvencions amb relació a la Vegueria. Cal centrar-se en Vilafranca, i el 
fet és que el PSC està en contra de la Vegueria Penedès. Per Vilafranca la Vegueria és essencial, 
i l’Ajuntament ha de liderar el procés, com també en el seu dia s’hagués hagut d’oposar a la llei 
del cava o a la llei de la Denominació d’Origen Catalunya. D’altra banda, no parlem de sopars 
de Marcel Esteve, sinó de la presència en un acte important de l’alcalde de Vilafranca, i sobre el 
tractament de la Vegueria del Penedès al Parlament no es tracta d’una qüestió aïllada, sinó que 
se n’haurà de parlar quan se celebri el debat relatiu a la llei sobre l’ordenació territorial de 
Catalunya. Josep Colomé (grup Socialista) replica Regull dient que qualsevol grup pot presentar 
al Parlament una proposició de llei, i Josep M. Figueras (CiU) pregunta què pensa realment el 
PSC sobre el fons de la qüestió. 
 
L’alcalde Marcel Esteve afirma que el debat sobre la Vegueria està obert, que existeixen 
sensibilitats diverses i que és un fet que molta gent treballa amb bona fe a favor de la Vegueria. 
En el debat no hi ha bons ni dolents, i no s’ha de caure en enfrontaments per algunes qüestions 
de detall. Cal consensuar i avançar, i l’alcalde es deu a tots els vilafranquins al marge de 
conviccions personals. El govern dedicarà els seus esforços a defensar els acords del ple. De 
tota manera, sempre cal complir les normes i els procediments (les regles del joc), tant pel que 
fa a les subvencions com a les competències dels diferents òrgans municipals. El resultat de la 
votació de la moció és a hores d’ara evident, però caldrà continuar el debat i traslladar-lo al 
conjunt de la societat.  
 
RENÚNCIA DEL REGIDOR CÉSAR MARTÍN 
 
Es dóna lectura al ple d’una carta tramesa pel regidor César Martín, adscrit al grup Socialista, 
anunciant la seva renúncia al càrrec. L’escrit diu que les raons de la renúncia les saben l’alcalde 
i els companys de grup del PSC, que creu que no és la persona més idònia per a formar part de 
l’equip de govern i que ha decidit amb tristor dimitir, agraint l’oportunitat que li han donat els 
ciutadans, els companys del PSC i l’alcalde. 
 

El ple municipal adopta l’acord següent: 
Vist l’escrit presentat el dia 26 de març de 2008, i adreçat al ple de la corporació, pel 

regidor César Martín Núñez, elegit en les darreres eleccions municipals que van tenir lloc el 
dia  27 de maig de 2007 com integrant amb el núm. 4 de la candidatura presentada pel Partit 
dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM), en el sentit de renunciar al 
càrrec de regidor, s’acorda prendre coneixement formal de la renúncia al càrrec de regidor 
d’aquest Ajuntament formulada per César Martín Núñez. 
 
L’alcalde Marcel Esteve agraeix la dedicació, l’esforç i la bona feina feta per César Martín, i 
espera que continuï treballant des d’altres àmbits pel bé de Vilafranca. 
 
César Martín manifesta que no farà públiques les raons de la seva renúncia, i que ja les ha 
comentades a qui ho havia de comentar. Quan s’abandona l’Ajuntament s’ha de fer des la 
responsabilitat i la prudència, i s’ha de sortir amb pau amb tothom i amb un mateix. Martín fa 
diversos agraïments: als militants i simpatitzants del PSC (comparteix les idees d’aquest partit 
polític), als seus companys de l’equip de govern, als funcionaris de la casa que treballen amb 
esforç, rigor i professionalitat i a tots els regidors i regidores de l’oposició. Demana que si algun 
regidor tenia previst fer algun comentari arran de la seva renúncia no ho faci públicament, sinó 
privadament.  
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia es produeixen les intervencions següents: 
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a) Fernando García (CiU) remarca que el butlletí municipal té una gran difusió a les llars 
vilafranquines i conté informacions d’interès. CiU demana que la informació sigui autèntica, i 
no com passa en el butlletí de febrer de 2008, en el qual l’apartat de telèfons dóna el núm. 
937431482 com el de la Deixalleria, el qual telèfon no existeix, la qual cosa provoca 
desorientació. CiU demana que es tingui cura amb la informació que es posa al butlletí, i que es 
rectifiqui l’anomalia en l’edició propera. Maria Batet contesta que es tracta d’una errada que es 
rectificarà, i recorda que existeix una comissió sobre el butlletí, amb representants de tots els 
grups als quals se’ls facilita l’exemplar prèviament. García admet que és una errada, però diu 
que potser no està justificada, especialment amb tantes dedicacions exclusives de regidors i 
regidores. 
 
b) Fernando García (CiU) afirma que en el ple de febrer de 2008 es va aprovar una moció de 
CiU, referent a la creació i màxima difusió d’un telèfon especial que donés suport al fet de tenir 
coneixement de totes les anomalies que es puguin produir al carrer. Ha passat un mes i no ha 
vist cap referència a aquest telèfon, per la qual cosa prega a la regidoria de Comunicació que 
informi al grup de CiU sobre la situació de l’execució de la moció aprovada.  Maria Batet i 
Marcel Esteve afirmen que es donarà informació, i que no es tracta només de donar d’alta un 
número, sinó també de tenir el personal i la infraestructura adient per atendre la gent. 
 
c) Fernando García (CiU) manifesta que atès que ja han començat les obres de la rambla de Sant 
Francesc per a modificar l’aparcament de la plaça del Penedès, CiU vol saber a càrrec de qui 
anirà el cobriment exterior de la rambla (l’acabament exterior de l’aparcament) i demana que 
se’ls faci arribar – si existeix - el projecte d’acabament exterior de l’aparcament (projecte, no 
simulació, amb tots els detalls de l’obra i documentació de l’acabament exterior). L’alcalde 
Marcel Esteve contesta que el projecte lògicament existeix, i que com es demana es farà arribar. 
 
d) Pere Regull (CiU) pregunta com està la portada d’electricitat al remodelat mercat de la carn, i 
si hi ha dificultats. L’alcalde Marcel Esteve contesta que en principi està prevista l’obertura del 
mercat condicionat el proper 3 d’abril a les 13 hores, acte al qual queden invitats els regidors i 
regidores. 
 
e) Pere Regull (CiU) manifesta que alguns veïns han comentat que el semàfor del carrer Mísser 
Rufet (el que dóna a l’avinguda de Barcelona) potser no està prou ben sincronitzat amb el 
semàfor de la Barceloneta, ocasionant-se aglomeracions de vehicles, i demana que es comprovi 
i que s’estudiï. L’equip de govern contesta que es mirarà i comprovarà. 
 
f) Ramona Suriol (CiU) fa referència al prec que va formular en el darrer ple, sobre el perill de 
les voreres estretes del carrer Puigmoltó i la necessitat d’instal·lar-hi bandes rugoses. Josep 
Colomé contesta que ho comprovarà, però que creu que les bandes ja es van instal·lar i 
senyalitzar fa uns dies. 
 
g) Xavier Navarro (CUP) es refereix a la problemàtica ja comentada en altres plens de Cal 
Salines. Francisco Romero va dir que es treballava en un projecte des dels Serveis Tècnics, i vol 
saber les dates en què els veïns podran tenir tota la informació. L’equip de govern manifesta que 
es contestarà per escrit. 
 
h) Xavier Navarro (CUP)  diu que en la jornada electoral del 9 de març algunes entitats van 
instal·lar taules al carrer donant suport a la campanya a favor del dret a decidir. La Policia Local 
va clausurar taules i va demanar la identificació d’algunes persones, i pregunta Navarro què es 
pensa fer amb la informació obtinguda, demanant que si no se s’ha de fer res es destrueixi. 
Xavier Navarro creu que la campanya era un acte democràtic, i que l’Ajuntament és en part 
responsable dels fets i de la documentació identificativa obtinguda. Contesta Xavier Lecegui 
que els actes al carrer havien estat prohibits per la Junta Electoral, cosa que els organitzadors 
sabien, i que la Policia Local i els Mossos no van decidir res, sinó que es van limitar a complir 
les ordres del Jutjat en el sentit de clausurar les taules i d’identificar les persones responsables. 
La documentació no la té l’Ajuntament, sinó que es va trametre com no podia ser d’una altra 
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manera al Jutjat, el qual sabrà què n’ha de fer. La Policia mai no deixarà d’obeir les ordres dels 
jutges. 
 
i) Xavier Navarro (CUP) afirma que els Mossos d’Esquadra assetjen en certa manera gent de la 
CUP i de l’esquerra independentista, demanant-li la documentació, i pregunta si existeix alguna 
campanya al respecte. Xavier Lecegui contesta que s’informarà sobre la qüestió. 
 
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 


