
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 02/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 20 de febrer de 2007 
Horari: de 20,05 h. a 21,35 h.      
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza 
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- Francisco M. Romero i Gamarra 
- Joan Ríos i Rallé 
- Aureli Ruiz i Milà  
- Lourdes Sánchez i López   
- Emília Torres i Miralles 
 
S’ha excusat d’assistir-hi: 
 
- Joan Pareta i Papiol, per intervenció quirúrgica 
 
És present la secretària accidental, Isabel Gonzalo i Dallerès, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Oberta la sessió, l’alcalde informa de l’absència del regidor Joan Pareta per trobar-se 
convalescent d’una intervenció quirúrgica, i li desitja en nom propi i de tota la 
corporació una ràpida recuperació.  
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
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Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 23 
de gener de 2007. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
 
I. SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS. 
 

Es sotmet al Ple el dictamen següent: 

  Atès que s'estima convenient, tenint en compte la recent extinció de la vigència 
de la  concessió actual, celebrar el contracte administratiu següent: gestió indirecta, 
per concessió administrativa, del servei públic municipal de transport urbà de viatgers 
a Vilafranca del Penedès.   

 Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars, així com 
el plec de prescripcions tècniques i econòmiques, i que existeix consignació 
pressupostària suficient i adequada per al finançament del contracte. 

 Atès que la contractació s’ha de realitzar per procediment obert i amb la forma 
d’adjudicació de concurs, d'acord amb els articles 73 i 74 de la Llei de contractes de 
les administracions públiques, el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

Atès que la competència per a contractar la gestió del servei correspon a aquest 
Ple municipal, d'acord amb l'article 22.2, n), de la Llei 7/1985, reguladora de les bases 
del règim local. 

 Atès que s'ha confeccionat l'expedient de contractació adient, s' ACORDA: 

1. Aprovar l'expedient de contractació administrativa de la gestió indirecta, per 
concessió administrativa, del servei públic municipal de transport urbà de viatgers a 
Vilafranca del Penedès. El termini de la concessió és de quatre anys, prorrogables fins 
a quatre anys més, i la subvenció màxima que l’Ajuntament pot concedir a l’explotació 
es xifra en 300.000 euros anuals (IVA inclòs). 

 2. Establir que la contractació tindrà lloc per procediment obert i mitjançant 
concurs públic, i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques i econòmiques, els quals es consideren part integrant del 
contracte. Es disposa l'obertura del procediment de contractació, i la licitació serà 
anunciada en el Butlletí Oficial de la província. 

 3. Aprovar la despesa corresponent, d'import màxim anual. 300.000 € anuals, 
amb càrrec a la partida 5.51301.4700 del pressupost de la corporació vigent.  
 
Aquest acord s’ha adoptat per 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer 
al grup municipal de la CUP.  
 
El regidor de l’equip de govern Patro Recober explica que es proposa l’aprovació de 
l’expedient per a contractar els serveis de transport públic urbà de viatgers; es tracta de 
consolidar el servei actual, i d’ampliar recorreguts i horaris de tal forma que es cobrirà 
major territori i s’ampliarà el servei a dissabtes i diumenges al matí en una línia, 
reduint-se també la freqüència de pas que passarà a ser de 1 a ½ hora. Aquestes 
ampliacions suposen l’increment del triple del cost actual, preveient-se una subvenció 
per a l’empresa adjudicatària de fins a 300.000 €. Es tracta d’un esforç considerable per 
aconseguir una mobilitat sostenible, en consonància amb els objectius acordats pels 
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municipis que van signar l’anomenada Declaració de Vilafranca en la línia de lluitar 
contra el canvi climàtic. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra d’acord amb el fet que s’incentivi el transport públic 
urbà, perquè així s’afavoreix la mobilitat de persones amb dificultats o sense vehicle 
propi, però no està d’acord amb que novament se subcontracti un servei a l’empresa 
privada; considera que, tot entenent que resulta deficitari, l’Ajuntament hauria 
d’autogestionar aquest servei. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable al dictamen. Indica que considera que el plec de 
clàusules, juntament amb les prescripcions tècniques i econòmiques, s’hauria d’haver 
presentat al Consell de Medi Ambient  per recollir aportacions dels seus membres en 
relació amb la mobilitat; Ramon considera positiu que en els criteris d’adjudicació no 
solament es valori el vessant econòmic, sinó també les condicions tècniques, les 
millores i les ampliacions del servei. En aquest sentit recorda que el Ple, a proposta del 
PP, ja va aprovar dues mocions. És positiu fomentar l’ús del servei públic de transport 
pel nucli urbà  afavorint la mobilitat, més i quan s’intenta prioritzar el pas dels vianants 
per davant dels cotxes. Tot i el notable augment del cost del servei, considera que per tal 
de minorar el trànsit en les franges horàries coincidents amb les entrades i sortides dels 
escolars  es podria incentivar la utilització del microbús si el servei fos gratuït en 
aquests horaris. 
 
Pere Regull (CiU) anuncia el vot favorable del ser grup; considera el plec de condicions 
correcte i es manifesta a favor de potenciar el transport urbà i públic que afavoreix la 
disminució de la circulació. Preferiria que la gestió del servei fos municipal i no 
privada, més i quan es preveu una subvenció si es produeix dèficit; així doncs, demana 
que aquesta postura es tingui en compte en altres ocasions. Regull estima que és 
positiva la potenciació de les adaptacions per a les persones discapacitades. Tanmateix, 
creu que el plec deixa poc valorats els criteris referits a la preservació del medi ambient. 
 
Patro Recober (equip de govern), en relació amb els plantejaments exposats pel srs. 
Amatller i Regull de que fos l’Ajuntament qui prestés directament el servei, indica que 
en general qui acostuma a prestar millor els serveis són professionals especialitzats, i 
aquest servei seria deficitari si no disposés de la subvenció prevista, que en cap cas serà 
superior als 300.000€ anuals. Contestant al sr. Sogas, referent a la participació del 
Consell de Medi Ambient, diu que les clàusules es basen en aspectes tècnics i que 
difícilment les aportacions que es podrien fer des del Consell ho serien. Quant a les 
bonificacions en horaris d’entrades i sortides escolars estaria d’acord en estudiar el 
tema. 
 
Pere Regull (CiU) manté l’objecció sobre l’externalització dels serveis, dient que bé es 
podria crear una empresa municipal que gestionés el servei, i recorda que no és propi de 
governs progressistes l’externalització dels serveis públics.   
 
Otger Amatller (CUP) considera que hagués estat  positiu que aquest tema s’hagués 
passat pel Consell de Medi Ambient, on comenta que també hi ha tècnics que haurien 
pogut fer aportacions positives. Tot i que no tots els serveis públics puguin ser prestats 
directament per l’Ajuntament, lamenta que amb massa freqüència es subcontractin 
serveis a l’exterior. Finalment aclareix que el seu vot serà en contra de la proposta. 
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Patro Recober (grups de govern) afirma que no és veritat que la puntuació dels valors 
referits al medi ambient siguin els que ha dit el sr. Regull; explica que en l’apartat 
d’altres aspectes tècnics hi ha valors a ponderar que potencien el medi ambient. 
 
Josep Ramon (PP) considera que no solament els tècnics poden fer aportacions, i 
referma que en el Consell de Medi Ambient s’haurien pogut recollir opinions que a 
vegades s’escapen als tècnics.  
 
II. MILLORES TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS. 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
 

Vist el conveni formalitzat en data 27 de juliol de 2006, entre l’Honorable Sr. 
Joaquim Nadal i Farreras, en qualitat de conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya (DPTOP) i de President del Consorci 
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i, l’Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas, en 
qualitat de president de l‘Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), i que 
té per objecte la millora del transport públic col·lectiu urbà dels municipis associats a 
l’AMTU, mitjançant l’increment dels ajuts a municipis per a la millora del transport 
urbà que actualment atorga la Generalitat de Catalunya en aquest àmbit. 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és membre associat de 
l’AMTU, segons acord adoptat en el seu dia pel ple municipal. 

Atès que en el pacte segon, lletra A), primer apartat, de l’esmentat conveni, 
s’estableix que: “L’AMTU es compromet a: Obtenir dels ajuntaments d’aquests 
municipis, que tinguin interès en beneficiar-se de les mesures de foment de la 
Generalitat de Catalunya, l’autorització expressa per a actuar, en representació seva, 
com a interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l’ATM, en 
l’acompliment d’aquest conveni.” 

Atès que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès té interès en acollir-se a les 
ajudes que resulten de l’esmentat conveni i, alhora, i a petició de l’AMTU, entén 
procedent l’autorització a què es fa referència en el paràgraf anterior. 

Atès que es considera adient l’adhesió del municipi de Vilafranca al sistema 
tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. 
 

Per tot això, s’ACORDA:  
Primer.- Autoritzar a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) 

per tal que representi a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, al efectes que 
s’estableixen en el pacte segon, lletra A), paràgraf 1., del conveni formalitzat el dia 27 
de juliol de 2006, entre el DPTOP- ATM i l’AMTU (objecte de transcripció en la part 
expositiva d’aquesta proposta), l’objecte del qual és la millora del transport públic 
col·lectiu urbà dels municipis associats a l’AMTU. L’expressada autorització s’entén 
tan àmplia com en dret sigui menester, en el marc dels drets i obligacions que es 
recullen en el conveni de referència. 

Segon.- Comunicar l’acord antecedent al DPTOP de la Generalitat de 
Catalunya, a l’ATM i a l’AMTU. 

Tercer.- Adherir-se el municipi de Vilafranca del Penedès al sistema tarifari 
integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità, i facultar l’alcalde per a signar el 
conveni d’adhesió segons el text incorporat a l’expedient, tot completant-lo amb les 
dades necessàries. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
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Patro Recober (equip de govern) indica que Vilafranca, per tenir menys de 50.000 
habitants, no te l’obligació d’oferir el servei de transport públic urbà de viatgers; per 
tant, no pot demanar les subvencions que per aquest concepte atorga el Departament 
d’Obres Públiques de la Generalitat. Signant però aquest conveni, l’Agrupació de 
Municipis amb Transport Urbà farà d’interlocutor per sol·licitar del Departament els 
ajuts que corresponguin al nostre Ajuntament; això implica l’adhesió al sistema tarifari 
integrat, que incentiva la utilització del servei públic del transport, la qual cosa podria 
causar la reducció de l’import de la subvenció que s’hagi de satisfer al concessionari del 
servei. 
 
III. PLA DE MILLORA URBANA PAU 22. 
 
Se sotmet al Ple l’acord següent: 
  

Presentat per la societat mercantil CHATARRAS REQUENA, S.L., el Pla de 
millora urbana per a l’inici del desenvolupament del polígon d’actuació urbanística 
núm. 22 –sector de pla de millora urbana- (Font de l’Ametlló), d’ús industrial, situat 
amb front al carrer de la Font de l’Ametlló, en el sector Estació de Mercaderies, fou 
aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 15 de maig de 2006, amb la 
condició expressa d’introduir diverses prescripcions amb caràcter previ a l’aprovació 
definitiva del Pla. 

Sotmès al tràmit d’informació pública amb la prèvia inserció d’anuncis al 
Butlletí Oficial de la província núm. 141, de data 16 de juny de 2006, en el Diari 
Oficial de la Generalitat núm. 4659, del dia 21 del mateix mes de juny, i en el diari “el 
Punt” del dia 25 de maig anterior, no s’han formulat al·legacions ni reclamacions, i en 
el tràmit d’audiència als municipis confrontants l’ajuntament d’Olèrdola ha manifestat 
el seu interès en què es doni continuïtat a la vorera del carrer Garnatxa d’Olèrdola 
(zona verda amb dimensions similars a l’existent en la resta de via pública), amb la 
finalitat de tenir un pas pavimentat per facilitar la mobilitat dels vianants. 

Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, pel fet que han 
estat incorporades les prescripcions tècniques de l’aprovació inicial i també de 
l’ajuntament d’Olèrdola, i vist, així mateix, l’informe favorable de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, emès per acord del dia 26 de juliol de 2006. 

 
Atès allò regulat en l’article 79.1.b) del Text refós de la Llei d’urbanisme 
S’ACORDA: 
1. Aprovar definitivament el Pla de millora urbana del PAU (sector subjecte a 

pla de millora urbana) núm. 22 del Pla d’ordenació urbanística municipal, denominat 
Font de l’Ametlló, situat junt al carrer de la Font de l’Ametlló, en el sector Estació de 
Mercaderies. 

2. Trametre’n una còpia d’acord amb la llei a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, notificar l’acord als interessats i publicar-lo juntament amb les normes 
urbanístiques. 
 
Aquest dictamen ha estat aprovat per unanimitat. 
 
El regidor d’Urbanisme, Josep Colomé, informa que el Pla de millora que es porta a 
l’aprovació afecta uns terrenys del polígon de mercaderies que no es troben en les 
condicions desitjables, i amb l’aprovació del Pla quedarà ordenada aquella zona. En la 
tramitació de l’expedient no s’han produït al·legacions, l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha 
mostrat favorable pel que fa a una vorera que llinda amb el seu municipi, i la Comissió 
Territorial d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.      
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En aquest punt del debat el regidor de CiU Aureli Ruiz demana que s’inverteixi l’ordre 
dels dos dictàmens següents, ja que la partida de crèdits extraordinaris inclosa en la 
modificació del pressupost  proposada en el punt 4 de l’ordre del dia és finançada amb 
l’operació de crèdit que es demana en el punt 5è.  
 
El canvi d’ordre és acceptat per l’alcalde. 
 
IV. CRÈDIT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL.  
 
 
Es proposa al Ple que acordi el següent: 
 

Atès que el Ple de l'Ajuntament en data 19 de desembre de 2006 va sol·licitar 
una operació de crèdit a la Caixa de Catalunya a través de la Diputació de Barcelona, 
programa CRÈDIT LOCAL. 

Atès que es va sol·licitar a la Diputació una subvenció amb la finalitat de 
subsidiar el préstec esmentat amb el programa CRÈDIT LOCAL signat entre la 
Diputació i la Caixa d'Estalvis de Catalunya. 

Atès que es fa necessari seguir completant la documentació necessària per 
l'obtenció de l'esmentat crèdit. 
 

En la seva virtut, s' ACORDA:  
PRIMER:  Aprovar en totes les seves parts la proposta de conveni de la 

operació de crèdit demanada a través de la Diputació de Barcelona a la Caixa de 
Catalunya, programa CRÈDIT LOCAL, amb les condicions financeres següents: 
Import:   1.917.213,00 € 
Tipus d'interès:  EURIBOR + 0,10% 
Revisió de tipus:  trimestral 
Amortització:   quotes trimestrals 
Comissió d'obertura:  No 
Durada:   10 anys (inclòs 1 any de carència) 
Garantia: participació en els Tributs de l'Estat, manifestant que no 

estan subjectes a altres responsabilitats. 
SEGON: Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona 

mitjançant acord de la Junta de Govern Local del dia 8 de febrer de 2007 per import de 
177.978,59 € destinada a subsidiar el préstec atorgat per la Caixa de Catalunya, així 
com el conveni en que es regularà la concessió de l'esmentada subvenció. 

TERCER: Facultar a la Diputació de Barcelona perquè, si s'escau, en nom 
d'aquesta Corporació, dugui a terme les actuacions necessàries per tal d'obtenir 
l'autorització de la Generalitat de Catalunya, si finalment el préstec que la Diputació 
de Barcelona ha concedit precisa autorització. 

QUART: Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació que es derivi de 
l'Operació de Crèdit amb la Caixa de Catalunya, així com de la subvenció atorgada per 
la Diputació de Barcelona des del programa anomenat CRÈDIT LOCAL.         

CINQUÈ: Autoritzar als clavaris (Interventor General, Tresorera Municipal i 
Alcalde) la capacitat de disposició dels fons obtinguts mitjançant el préstec. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
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El regidor d’Hisenda Francisco Romero informa que es tracta d’un crèdit vinculat al pressupost 
dins del programa Crèdit Local, amb un tipus d’interès molt favorable per a l’Ajuntament; 
s’accepta també la subvenció de la Diputació que ajudarà a amortitzar el crèdit sol·licitat. 
 
  
V. MODIFICACIÓ PRESSUPOST ENTITAT.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació del dictamen següent: 
 
             Aprovar, donada la necessitat i urgència d'atendre despeses de caire inajornable, 
l'expedient núm.2 d'Habilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del 
Pressupost de l'Entitat d'enguany, mitjançant majors ingressos, de conformitat amb el que 
disposa l’Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, segons el detall següent: 
 
CREDITS EXTRAORDINÀRIS:    
1.01101.91303 D’empreses autònom.,cials. i financeres – 
 amortització anticipada .......................... ........177.978,59        177.978,59 
 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS........... ....                               177.978,59 
  
SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 
Partida 
2.31303.22608 Assistència social (atenció primària)...............  26.000,00 
2.31302.22610 Programa serveis socials (Vellesa)..................  20.050,78 
3.45201.60100 Actuacions Camp Futbol Espirall ....................  108.027,32 
3.31302.61102 Supressió barreres arquitectòniques 
 (ascensor Centre Àgora)...................................       22.036,06 176.114,16 
 TOTAL CRÈD. EXTRAOR.I SUPLEM............   354.092,75 
 
F I N A N C I A C I Ó 
 
MAJORS INGRESSOS: 
Concepte 
455.03                  Generalitat : subvenció atenció primària ...........  26.000,00 
455.25                  Generalitat: subvenció projecte Atenció 

domiciliària .......................................................  20.050,78 
720.01                  IMSERSO: conveni supressió barreres 

Camp Futbol Espirall i ascensor Àgora ..........  69.013,22 
780.01 Fundació ONCE-Conveni supressió barreres 

Camp Futbol Espirall i ascensor Àgora ..........  61.050,16   
761.05 Diputació.- subv.amortització anticipada 

Crèdit Caixa de Catalunya ...............................  177.978,59 354.092,75 
 TOTAL MAJORS INGRESSOS........................   354.092,75 

 
I que s'exposi al públic l'expedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions, 

entenent-se aprovat definitivament si no n'hi haguessin. 
 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
El regidor d’Hisenda Francisco Romero explica el dictamen dient que es tracta d’una 
modificació del pressupost de l’entitat finançada bàsicament per crèdits extraordinaris 
vinculats a l’operació de crèdit, i detalla els recursos que el govern municipal destina als 
serveis socials i a la gent gran. Destaca la important quantitat destinada a l’atenció 
domiciliària, a més d’altres de caràcter social i  ajuts anuals, bonificacions de brossa, 
d’IBI, etc., despeses de personal d’atenció a la gent gran,  treballadors socials, i altres de 
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capítols d’inversió com pot ser en part els habitatges de Cal Mencia. Fa referència a les 
informacions donades pel Grup Municipal de CiU que xifrava la despesa destinada per 
l’Ajuntament a la gent gran  en 300.000€, quan només pel concepte d’atenció 
domiciliària es destinen quasi 450.000 €. 
 
VI. CANVI COMPOSICIÓ DEL PATRONAT D’ESPORTS.  
 
Es proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
 Atès que el Grup Municipal de CIU ha presentat la renúncia temporal de la 
senyora Emília Torres i Miralles al seu càrrec en el Patronat Municipal d’Esports per 
motius de maternitat.  
 Vista la proposta del Grup Municipal de CIU de nomenar al senyor Joaquim Mach 
Aicart. 
  
 S’ACORDA: 

1. Acceptar la renúncia temporal de la senyora Emília Torres Miralles com a vocal 
del Patronat Municipal d’Esports, per motius de maternitat. 

2. Nomenar al senyor Joaquim Mach Aicart, amb DNI 77.280.285-D com a membre 
del Patronat Municipal d’Esports en representació de CIU. 

 
Aquest acord s’ha adoptat per unanimitat. 
 
L’alcalde desitja a Emília Torres que li vagi molt bé la seva nova maternitat. 
 
 
VII. MOCIÓ ABOCAMENTS RESIDUS A LA SERRETA.  

 
Es llegeix la següent moció, presentada pel Grup Municipal de la CUP: 

 
L'any passat vàrem demanar informació al Ple Municipal sobre els residus que es 

poden observar en els terrenys adjacents a la rotonda de la C-15 i al camí de la Serreta, i sobre 
els mateixos residus situats en un talús just a sobre la riera de Vilafranca. 

Donada la resposta d'aquest Ajuntament entenem que: 
- Entre els anys 1957 i 1967 l'empresa PRODUCTOS AGMA S.A. (ubicada llavors al 

barri del Molí d'en Rovira) va abocar residus industrials a La Serreta, a tocar del límit del 
nostre terme municipal amb el terme veí d'Olerdola. 

- En els darrers anys s'interposaven terres entremig dels abocaments a mode de 
sandwich, per aminorar l'impacte de l'abocament. La construcció de l'autopista, la construcció 
de la carretera de Vilanova i les modificacions posteriors del traçat, han remogut i desplaçat 
part d'aquests residus. 
  - Els residus generats per l'activitat de l'empresa PRODUCTOS AGMA S.A a 
Vilafranca es van abocar a La Serreta. Posteriorment, l'empresa es va traslladar al municipi de 
Santa Margarida i els Monjos on va continuar abocant residus en aquest municipi fins al seu 
tancament. 

- Que segons la resposta de l'Ajuntament: "donat que els abocaments van realitzar-se fa 
més de 40 anys, i no disposem de més informació, s'ha donat trasllat de la denúncia al 
Departament d'Inspecció de l'Agència de Residus de Catalunya perquè avaluïn si realment hi 
ha contaminació del sòl, d'acord amb allò establert pel Real Decret 9/2005 de sòls contaminats. 
En el cas que es determinés que el sòl està contaminat, i segons allò establert per la Llei 10/98, 
els responsables de recuperar-lo serien, en primera instància, el responsable de la 
contaminació, en segon lloc, el que ocupa el terreny i per últim, el propietari del terreny". 

- Que la Fiscalia de Medi Ambient, arran d'una denúncia de la Plataforma per la salut i 
el medi ambient dels Monjos, ha instat a les parts responsabes a procedir a la retirada dels 
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residus que l'empresa AGMA va deixar a les instal·lacions de la mateixa empresa a Santa 
Margarida i els Monjos. 

 
Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal que aprovi el següent: 
1. Que en el cas dels residus abocats per part de l'empresa AGMA al municipi de 

Vilafranca del Penedès, es delimitin els terrenys afectats i es tingui en compte aquesta 
informació a l'hora d’efectuar qualsevol obra, treball o moviments de terra en aquesta 
zona. 

 
2. Que aquest Ajuntament comuniqui de forma oficial a l'Ajuntament d'Olèrdola 

l’existència de residus industrials resultants de la segona fosa d’alumini, abocats entre 
els anys 1957 i l967 per l'empresa AGMA, i que degut a diferents obres (construcció de 
l'AP7, construcció de la carretera de Vilanova i modificacions posteriors del traçat, 
etc.) han anat a parar al seu terme municipal. 

 
3. Que es sol·liciti a l'Agència de Residus de Catalunya, el resultat de l'avaluació de la 

possible contaminació d'aquests sòls, ja que des del Departament de Medi Ambient de 
l'Ajuntament de Vilafranca, se'ls va traslladar la denúncia per a que el Departament 
d'Inspecció determinés si els sòls estan contaminats o no, i en el cas afirmatiu, poder 
procedir a iniciar els passos pertinents per a que el responsable de la contaminació 
retiri els residus dipositats improcedentment en aquests espais. 

 
Aquesta moció és aprovada per unanimitat. 
 
Otger Amatller (CUP) diu que l’any passat van demanar informació a l’Ajuntament dels 
residus que són visibles i que afecten uns terrenys entre els termes municipals de 
Vilafranca i Els Monjos; els abocaments referenciats s’han anat escampant al llarg dels 
anys degut a les diferents obres que s’han efectuat a la zona. Contestà l’equip de govern 
que es  desconeixia la toxicitat real dels residus i que el tema s’havia posat en 
coneixement de l’Agència de Residus de Catalunya. Caldria saber que es pot fer al 
respecte, i en tot cas pressionar per obtenir una resposta de la Generalitat. 
 
El regidor de Medi Ambient Patro Recober  es mostra favorable a la moció. Indica que 
hi ha dificultat per delimitar la zona afectada per l’escòria. Degut als múltiples 
moviments de terres provocats per les obres no és segur que s’aboquessin a Vilafranca i 
anessin a parar al municipi d’Olèrdola. El cert és que no són productes tòxics; es tracta 
de clorur sòdic i d’òxid d’alumini no soluble, i és per tant una contaminació menor que 
de totes formes s’ha d’eliminar. S’han analitzat les aigües d’un pou proper i no s’ha 
detectat contaminació. 
 
Otger Amatller (CUP) insisteix en què s’ha de fer el possible per solucionar el tema, 
mes i quan és possible que es tornin a produir moviments de terres per obres.   
  
VIII.  MOCIÓ EN DEFENSA DE LA VINYA I EL VI.  
 
Es llegeix una moció presentada pels grups municipals Socialista (PSC-ICV), d’ERC i 
de CiU, en relació amb el manifest presentat per les entitats ASAJA, COAG, UPA, 
COOPERATIVAS AGRARIAS, AVIMES i FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL VINO 
en contra de l’esborrany d’Avantprojecte de Llei de mesures sanitàries per la protecció 
de la salut i la prevenció del consum de begudes alcohòliques per part de menors, 
proposat pel Ministerio de Sanidad y Consumo 
 

 9

Tanmateix, després de llegir una esmena presentada pel Grup Municipal de la CUP, que 
segons explica el regidor Otger Amatller se centra en què només s’atribueixi al joves la 



irresponsabilitat del consum i al fet que en aquest moment el Govern de l’Estat ha 
decidit ja retirar l’Avantprojecte de Llei, que és acceptada unànimement, i després 
d’unes precisions efectuades pels regidors Patro Recober (grups de govern) i Assen 
Càmara (CiU), acceptades també per tots, el text que és aprovat per unanimitat és el 
següent:  
 

El sector vitivinícola és conscient del greu problema social que suposa el 
consum irresponsable de begudes alcohòliques i comparteix aquesta preocupació de la 
societat i dels poders públics i també la necessitat de disposar d’una política adequada 
i coherent que s’enfronti amb eficàcia i decisió a aquest problema. Per aquesta finalitat 
s’ofereix per contribuir a trobar solucions vàlides, efectives i reals. 

El Ministeri de Sanitat i Consum es proposa afrontar el problema i per aquest 
motiu ha llançat un “esborrany d’Avantprojecte de Llei de mesures sanitàries per la 
protecció de la salut i la prevenció del consum de begudes alcohòliques per part de 
menors”. Aquesta iniciativa legislativa no sembla estar basada en una anàlisi rigorosa 
del problema ni haver tingut en consideració la llibertat dels adults, per això el sector 
vitivinícola veu amb inquietud i preocupació la proposta que, de tirar endavant en els 
termes fins ara coneguts, ocasionarà greus perjudicis, no solament al sector 
vitivinícola, des de la producció a la distribució, sinó també al conjunt dels ciutadans 
adults que veuran coartada la seva llibertat quan pretenguin, per exemple, continuar 
exercint un consum moderat i responsable del vi. 

El vi, fruit de la vinya i del treball de l'home, no ha de considerar-se com un 
simple bé de consum, és un valor de la nostra civilització i un índex de la qualitat de 
vida. Constitueix un element bàsic i un dels nostres senyals d'identitat des del punt de 
vista històric, cultural, social i territorial, a part de sustentar l'economia i el teixit 
socioeconòmic en nombroses comarques del nostre territori. 

La cultura del vi posseeix un conjunt innombrable de valors positius, dels quals, 
per al seu reconeixement, ara es destaquen aquells que mereixen una especial atenció: 

1.- Vi i DESENVOLUPAMENT RURAL: El sector vitivinícola té a l’Estat una 
gran transcendència socioeconòmica, ja que ho sustenten més de 400.000 explotacions 
agràries, en una superfície del voltant de 1,2 milions d'hectàrees (el país amb major 
superfície de vinyes del món), sostenint més de 30.000 ocupacions directes en la 
transformació i la comercialització, i més d'altres 30.000 ocupacions indirectes en 
sectors econòmics complementaris, facturant en total més de 5.000 milions d'euros 

2.- Vi i MEDI AMBIENT: les vinyes configuren un paisatge característic i 
perfectament integrat en el mitjà natural i té una importància cabdal en el manteniment 
del medi ambient, especialment pel que fa a la protecció del sòl enfront dels processos 
erosius. A més, la gran extensió de vinyes existents ens ofereix un triple benefici medi 
ambiental en la lluita contra el canvi climàtic: d'una banda, com a font d'oxigen i, per 
un altre, com gran absorbent de gasos d'efecte “hivernacle” i com a protecció del 
sistema forestal i la lluita contra incendis. 

3.- Vi i SALUD: Consumir vi de forma regular i moderada, té unes fórmules 
saludables, que cal divulgar amb un missatge fiable, correcte i rigorosament científic, 
avalat per estudis, per a evitar que es llancin missatges erronis que confonguin al 
consumidor. Després de 1990 nombrosos estudis mèdico-científics han revelat que les 
persones que consumeixen quantitats moderades i regulars de vi presenten incidències 
molt inferiors en diverses malalties, especialment les cardiovasculars. 

4.- Vi i DIETA MEDITERRÀNIA: El vi és un dels aliments tradicionals més 
importants de l'equilibrada dieta mediterrània, tan valorada i mundialment reconeguda 
per les seves qualitats nutritives i saludables. La gran riquesa i diversitat dels nostres 
vins i vinyes contribueixen a donar un valor especial a la nostra dieta, adaptant-se als 
gustos i necessitats requerides pel consumidor.  
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5.- Vi i PROMOCIÓ: El sector vitivinícola manté des de sempre un 
comportament moderat en matèria de comunicació i publicitat. Els seus continguts i 
missatges pretenen contribuir a la identitat cultural i gastronòmica i van sempre 
orientats a un millor coneixement del producte. La publicitat del vi sempre ha promogut 
un model de consum ordenat i tranquil, no multitudinari ni dirigit a menors i posant en 
valor les característiques del producte. Per tot això, el vi no pot ser acusat de fomentar 
el consum desordenat i massiu a través dels mitjans de comunicació. 

6.- Vi i CONSUM: El consum de vi ha descendit de manera accelerada i 
considerable, passant de més de 70 litres a 26 litres per persona i any en les tres 
últimes dècades. Aquesta realitat contrasta, paradoxalment, amb l'increment dels 
problemes derivats de l'alcohol, i especialment en els joves, entre els quals el vi no és, 
precisament, la beguda protagonista. Nombrosos estudis demostren que la incorporació 
al consum del vi es produeix a una edat adulta, cada vegada més tardana. 

7.- Vi, HISTÒRIA i CULTURA: La vinya i el vi han tingut sempre un gran valor 
simbòlic per a l'home, sobretot en el marc de la nostra història i cultura mediterrànies. 
A elles han anat íntimament lligats, tant la divulgació del cultiu de la vinya com el 
comerç del vi entre els diferents pobles i civilitzacions que han desenvolupat i deixat la 
seva petjada en la península ibèrica. 

El llegat artístic i cultural vinculat al vi que ens han transmès aquestes 
civilitzacions és immensament ric i es reflecteix en multitud d'obres de l'art en les seves 
diverses manifestacions (pintura, escultura, literatura, i més recentment, també 
arquitectura) i dels intercanvis comercials i culturals (cultura agrònoma i enològica, 
rutes de comerç, etc.). El resultat de tot això constitueix  una àmplia tradició històrica i 
cultural difícil d'igualar. 

8.- Vi i EDUCACIÓ: La família és el marc idoni per a la transmissió del 
coneixement del vi des de l'adolescència. Amb la mateixa naturalitat i responsabilitat, 
aquesta iniciació familiar en l'aprenentatge del vi hauria de tenir la seva prolongació 
en l'àmbit educatiu. Així mateix, els missatges públics al·lusius al producte, haurien de 
ser coherents i objectius.. 

Resulta indispensable la formació sobre patrons de consum responsables i 
moderats com una fórmula legítima, eficaç i decisiva per a contribuir a la prevenció 
dels danys causats per un consum abusiu o irresponsable de begudes alcohòliques. 

9.- Vi i INFORMACIÓ: Els efectes positius d'un consum moderat del vi són 
àmpliament acceptats i protegits per la comunitat científica. En el marc d'una política 
de prevenció, una informació contínua i veraç permetrà arribar a els veritables 
objectius de salut pública. En aquest context, és necessari transmetre amb 
responsabilitat missatges positius, basats en els aspectes culturals, gastronòmics i 
medicinals del vi.. 

10.- Vi i LA SEVA LLEI: El concepte de vi com aliment natural va ser aprovat i 
confirmat pel parlament Espanyol i recollit en la Llei 24/2003, de la Vinya i del Vi, pel 
que resulta argument bàsic per a atorgar a aquest producte un tractament diferenciat. 
 
 En aquest sentit, S’acorda: 
 Donar suport a aquest manifest tot reconeixent la singularitat del vi i davant la 
recent retirada d’aquesta proposta normativa, obrir un profund debat sobre el problema 
en el qual es tinguin en compte els diferents valors del vi.  
 Fer arribar aquest acord al sindicat Unió de Pagesos, a UVIPE, a la Conselleria 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
al Ministerio de Sanidad y Consumo  i a les entitats que van presentar el manifest . 
 
En el decurs del debat s’han produït les següents intervencions que han donat lloc al text 
aprovat finalment. 
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L’alcalde Marcel Esteve diu que la moció neix de la proposta de diferents entitats i 
organitzacions, tant de productors com d’elaboradors,  i que és bo que les institucions 
com ara l’Ajuntament es manifestin en relació als valors positius del sector, no només 
els econòmics sinó també dels socials, culturals de tradició, etc. La vinya i el vi són 
elements fonamentals pel desenvolupament de Vilafranca i del Penedès, tant per la gent 
que treballa la terra com per les empreses que donen feina. Tot i que notícies de darrera 
hora apunten a la retirada de l’Avantprojecte, considera que s’ha de mantenir la moció 
en el sentit de fer pressió per defensar la vinya i el vi, i també per donar suport a les 
associacions del sector.  
 
Otger Amatller (CUP), en defensa de la seva esmena, manifesta que si bé es cert que l’ 
alcohol estadísticament provoca 3 vegades més problemes que altres drogues, el nivell 
més alt de dependència de l’alcohol a Catalunya està en la població de 35 a 50 anys; per 
tant, no s’hauria de criminalitzar tant la joventut com inicialment apuntava la moció. En 
relació a l’apartat de conclusions indica que les afirmacions que s’hi fan no són 
comprovables i algunes són contradictòries, i que el text del manifest és suficientment 
entenedor sense aquest apartat; finalment, tenint en compte la retirada de 
l’Avantprojecte, no cal exigir-la, però és vàlid la resta de l’acord plantejat per obrir el 
debat i tenir en compte els aspectes que s’hi reflecteixen. Quant a l’anomenada cultura 
del vi, comenta que és una forma de viure al Penedès, com a d’altres indrets del món ho 
són substàncies que a casa nostra són il·legals. 
 
Patro Recober fa una proposta de rectificació a una paraula de l’esmena que és 
acceptada.   
 
Les esmenes són acceptades per tots i totes i l’alcalde Marcel Esteve comenta que amb 
la seva incorporació la moció ha sortit millorada. 
 
Es produeixen les següents intervencions en relació a la moció pròpiament dita: 
 
Àssen Càmara (CiU) anuncia el vot favorable del seu grup, i recorda que a proposta de 
CiU ja es va aprovar en el Ple una altra moció  en contra d’una normativa del govern del 
PP  que qualificava el vi com una beguda alcohòlica perillosa. Manifesta també que en 
la moció es destaquen dos beneficis del vi que incideixen en el medi ambient, com a 
font d’oxigen i com absorbent de gasos d’efecte hivernacle, i encara caldria destacar-ne 
un altre: que les vinyes es converteixen en un fre per als possibles incendis, i per tant 
són una protecció per al sistema forestal.  
 
L’alcalde Marcel Esteve accepta aquesta aportació, i comenta que tant aquí com en 
altres països s’han portat a terme diferents regulacions que han fet patir el sector 
vitivinícola, i remarca la dificultat que en aquests moments està patint a casa nostra; per 
això considera que s’haurà de continuar treballant pel patrimoni que representa el sector 
per Vilafranca com a capital vitivinícola i pel Penedès. 
 
Així doncs la moció, amb l’esmena i les aportacions, és aprovada per unanimitat en els 
termes en què ha estat transcrita.  
 
 
PRECS I PREGUNTES. 
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A) Ramon Xena (ERC) informa al Ple d’alguns problemes sorgits en les relacions entre 
el Grup Municipal d’ERC i el seu partit;  entre altres coses, el partit ha retirat als 
membres del grup municipal la signatura i ha canviat de nom els comptes on s’ingressa 
la subvenció que els és atribuïda en concepte de despeses de funcionament del Grup 
Municipal. Diu haver demanat un informe a la secretaria municipal on es posa de 
manifest entre altres coses que les subvencions rebudes han de ser objecte de 
comptabilitat que s’ha de posar a disposició del Ple si així  ho requereix. Encara que en 
cap moment el Ple li ho ha requerit, posa a disposició del Ple, i en aquest moment fa 
entrega a la Secretaria i Intervenció municipals per a la seva custòdia, els extractes dels 
comptes corrents des de l’any 1999 fins a l’actualitat, així com les últimes factures 
encara no dipositades a la seu del partit, dient que demanaran la resta i les aportaran per 
completar la documentació. Tanmateix demanarà al secretari de la corporació 
assesorament legal en relació a les accions que haurà de seguir en aquest tema, perquè 
considera una alteració que l’import de la subvenció atorgada per l’Ajuntament en 
concepte de despeses de funcionament del Grup Municipal d’ERC sigui satisfeta 
directament al partit. 
 
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que la documentació aportada serà custodiada per la 
Secretaria Municipal, i que properament li serà lliurat un informe al respecte.  
 
B) Otger Amatller (CUP) fa un prec al Sr. Francisco Romero en relació a la 
documentació que va demanar referent a les obres del claustre de Sant Francesc. La 
informació tramesa arriba fins a l’any 2004, i demana es faci arribar la resta fins a 
l’actualitat. 
 
C)  Otger Amatller  (CUP) fa un prec a Xavier Lecegui, queixant-se del fet que la 
Guàrdia Civil deixa cada dia el cotxe oficial sobre la rambla per anar a esmorzar. 
 
D) Otger Amatller (CUP) fa un prec en relació a la presencia a l’Escorxador de forces 
antiavalots de la Guàrdia Civil en l’acte de la presentació a Vilafranca del Partido de la 
Ciudadanía; ho considera irracional i desproporcionat pel nombre d’efectius i per la 
identificació que es va portar a terme a membres d’entitats que havien d’utilitzar altres 
sales de l’Escorxador. Demana referència de l’informe que sobre els fets i la utilització 
de l’Escorxador va emetre el seu responsable. El regidor de Cultura Joan Rios informa 
que una de les missions del responsable de l’Escorxador és vetllar per preservar la 
utilitat del servei; de totes maneres farà arribar la contesta per escrit. El regidor de 
Seguretat Xavier Lecegui explica que les actuacions es van haver de realitzar per 
garantir la celebració de l’acte del Partido de la Ciudadanía al que els responsables de 
l’Escorxador havien cedit la sala i que unes quantes persones intentaven boicotejar. 
D’altra banda totes les altres activitats programades a l’Escorxador es van portar a 
terme. Sense entrar a valorar si el lloc era el més indicat, la realitat és que la sala estava 
concedida perquè no es pot negar l’espai a ningú, i s’havia de garantir el dret 
d’expressió de qualsevol persona. Otger Amatller diu que farà el prec per escrit i espera 
la contesta corresponent. 
 
E) Otger Amatller (CUP)  pregunta els motius pels quals l’Agència Catalana de la Salut 
Pública, que s’ha d’establir a la comarca, no s’instal·la a Vilafranca com a cap de 
comarca. Contesta el regidor Francisco Àlvarez que els representants de l’Agència es 
van presentar per oferir els serveis, manifestant que buscaven una ubicació; 
l’Ajuntament en aquell moment no disposava de cap dependència, i sembla que havien 
trobat alguna ubicació a Sant Sadurní, però no estan encara instal·lats. L’alcalde afirma 
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que la decisió del lloc on s’han d’instal·lar no s’ha de determinar en funció de si 
l’Ajuntament cedeix o no un espai gratuïtament, i considera que el Departament de 
Salut ha de determinar la ubicació de l’Agència Catalana de Salut a l’Alt Penedès, sense 
que sigui cap obstacle que l’Ajuntament disposi en un moment concret d’un espai 
gratuït. De tots és sabut que l’Ajuntament habitualment cedeix terrenys o instal·lacions a 
altres institucions, i entén que aquesta Agència s’hauria d’instal·lar a Vilafranca i en 
aquest sentit es treballarà, sense entrar en competència amb altres municipis. Otger 
Amatller repeteix que totes les delegacions de l’Agencia estan ubicades a capitals de 
comarca. 
 
F) Otger Amatller (CUP) pregunta perquè no s’ha respost la seva anterior pregunta en 
relació a un acord del Ple de novembre sobre la Vegueria. El regidor Francisco Romero 
diu que ja li farà arribar la contesta per escrit en el termini establert, però li avança que 
s’ha adoptat un acord de Junta de Govern Local, on s’estableix el procediment per donar 
sortida a l’acord en relació a la penjada de la pancarta en el balcó de l’Ajuntament. 
Otger Amatller diu que, a part de la contesta formal, el que pregunta és perquè no s’ha 
complert un acord adoptat pel ple. Francisco Romero aclareix que l’acord de Ple deia 
que es nomenés una persona per tirar endavant el que s’acordà en la moció i la Junta de 
Govern Local va nomenar la pròpia Junta de Govern per a fer-ho efectiu. En sessió 
posterior, la Junta de Govern Local va acordar que per instal·lar elements en el balcó de 
l’Ajuntament s’havia d’aprovar per unanimitat en la Junta de Portaveus. Otger Amatller 
replica que troba bé que s’aprovi un procediment però manté que l’acord del Ple 
referent a que es pengés la pancarta al balcó de l’Ajuntament no s’ha acomplert. Pere 
Regull (CiU) diu que si entén bé el que s’ha dit es podria produir una  vulneració de la 
llei, ja que segons ell, s’adopta una norma per vulnerar-ne una altra, per tant demana un 
aclariment sobre el tema. L’alcalde Marcel Esteve diu que els contestaran degudament 
per escrit i els faran arribar els acords adoptats sobre el tema, perquè en els acords 
adoptats hi havia altres qüestions. 
 
G) Aureli Ruiz (CiU), en relació a unes xifres donades pel regidor d’Hisenda Francisco 
Romero, en l’acord adoptat en aquest mateix Ple de modificacions pressupostàries, 
intentant demostrar  la suposada incorrecció d’unes dades donades per CiU en un anunci 
que afirmava  que, en relació al pressupost de 2007, la quantitat que l’Ajuntament 
preveia gastar en la gent gran era equiparable a les despeses previstes en una rotonda, 
demana que li siguin facilitades per escrit les xifres exactes de les partides destinades a 
la gent gran, i aclareix que el que es volia dir en l’anunci era que els imports destinats a 
la gent gran i a decorar una rotonda eren magnituds comparables. Francisco Romero diu 
a Aureli Ruiz que totes les dades estan a la seva disposició i manté que la quantitat que 
es destina a la gent gran no és ni de lluny comparable amb la despesa de la rotonda, que 
serà informat de les quantitats exactes i li demana que quan les tingui pugui informar 
també amb un anunci de les xifres reals. L’Alcalde Marcel Esteve comenta que és un 
prec sobre unes xifres que seran lliurades a CiU per escrit.  
 
I sense res més a tractar s’aixeca la sessió, de la qual estenc la present acta, que 
certifico. 
 

La secretària accidental,                                            Vist i plau 
         L'alcalde, 
 
 
 
      Isabel Gonzalo i Dallerès                                  Marcel Esteve i Robert 
 14



 15

 
 
 


	ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT
	F I N A N C I A C I Ó

