
ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm. : 01/2007 
Caràcter: ordinari 
Data: 23 de gener de 2007 
Horari: de 20,02 h. del 23-01-07 a 00,17 h. del 24-01-07 
Lloc: saló de sessions de la casa de la vila 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE-PRESIDENT: Marcel Esteve i Robert 
 
REGIDORS I REGIDORES (per ordre alfabètic): 
 
- Àngela Agramunt i Andreu  
- Francisco Álvarez i Vázquez  
- Otger Amatller i Gutiérrez 
- Àssen Cámara i Pérez   
- Josep Colomé i Ferrer  
- Josep Maria Figueras i Pagès 
- Fernando García i González   
- Anna Girona i Alaiza 
- Xavier Lecegui i Ruano 
- Joan Pareta i Papiol   
- Josep Ramon i Sogas 
- Joan Recasens i Rosell 
- Patrocinio Recober i Caballé   
- Pere Regull i Riba 
- 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: 
 
- Ramon N. Xena i Pareta 
 
És present el secretari de l'Ajuntament, Francesc Giralt i Fernàndez, i també l'interventor 
general Antoni Peiret de Antonio. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Se sotmet a la consideració del ple l’esborrany de l’acta de la sessió plenària de data 19 de 
desembre de 2006. L’acta és aprovada per assentiment. 
 
I. MODIFICACIÓ POUM NORMES I ERRADES 
 
Es presenta al ple el dictamen següent: 
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Atès que el ple municipal, en sessions celebrades els dies 17 de gener i 21 de març de 
2006, va aprovar inicialment i provisionalment, respectivament, una modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, la qual fa referència a la correcció d’errades gràfiques i a 
disfuncions detectades en la documentació gràfica del POUM, i a la modificació i precisió de 
determinats articles de les seves Normes urbanístiques. 
 Atès que d’acord amb l’informe tècnic emès per la Direcció General d’Urbanisme el dia 2 
de juny de 2006, amb posterioritat s’han portat a terme les actuacions següents: 

a) S’ha sotmès de nou l’expedient de modificació puntual del POUM a informació pública 
pel termini d’un mes, tenint en compte el fet que l’acord plenari d’aprovació provisional de 21 de 
març de 2006  introduïa algun canvi puntual respecte del document aprovat inicialment a 
instàncies dels serveis municipals, i no només com a conseqüència de les al·legacions de 
particulars presentades. En aquesta segona convocatòria d’informació pública no s’ha presentat 
cap al·legació ni reclamació. 

b) S’han introduït en l’expedient de modificació les indicacions contingudes en l’informe 
de la Direcció General d’Urbanisme, i que són en síntesi les següents:  

- Justificació més àmplia de l’oportunitat, conveniència i necessitat de la modificació. 
-  Justificació dels casos que tenen la consideració d’errada gràfica o material, i distinció 

clara d’aquests supòsits dels que constitueixen modificació normativa. 
- Consideració com a modificació de Normes d’alguns supòsits catalogats inicialment com 

a errades materials. 
- Exclusió de l’expedient de les dues modificacions gràfiques que afecten l’àmbit de la 

Girada II, pel fet d’haver-se de preveure’s si de cas en el Pla parcial del sector. 
- Introducció de la valoració mediambiental de les modificacions. 
- Incorporació a l’expedient del contingut de la modificació en suport informàtic.  

 
Per això, S’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar novament de forma provisional una modificació puntual del Pla 

d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, la qual fa referència a la 
correcció d’errades gràfiques i disfuncions en determinats plànols, i a la modificació de 
determinats articles de les seves Normes urbanístiques, en els termes especificats en la memòria 
i en la documentació elaborades. 

SEGON. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona als 
efectes de la seva aprovació definitiva. 

 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i PP), 6 
en contra (CiU) i 1 abstenció (CUP). 
 
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé recorda que l’assumpte ja s’ha sotmès en dues ocasions 
al ple, i que a instàncies de la Comissió d’Urbanisme s’ha reiterat la informació pública i s’han 
introduït algunes precisions. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia la seva abstenció, tenint en compte la postura de la CUP quant al 
POUM de Vilafranca. Pere Regull (CiU) fa palès el seu vot contrari tenint en compte l’oposició 
de CiU al POUM, i Josep Ramon (PP) recorda que el seu grup va donar suport al POUM i 
aprovarà també aquesta modificació puntual. 
 
II. MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ZONA CARRER COMERÇ 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 

 
El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament el dia 11 de 

juny de 2003, delimita un sector subjecte a Pla de millora urbana denominat carrer del 
Comerç, el qual abasta les illes compreses entre l’avinguda de Barcelona, la carretera de 
Vilanova, l’amplada del carrer del Comerç i l’eix del carrer Sarriera, així com dues illes més. 
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Es considera adient no elaborar l’esmentat Pla de millora urbana, i en canvi tramitar 
una modificació puntual del POUM que estableixi de forma integral les condicions 
urbanístiques d’ordenació, d’edificació i d’ús de l’esmentat àmbit, tot dividint-lo en diferents 



polígons i en un sector subjecte a Pla de millora urbana, i ampliant-lo per raons de coherència 
urbanística amb la incorporació de més sòl, amb inclusió del polígon inicialment denominat 
“Vinòpolis”. 

Es va concertar per concurs públic un contracte administratiu de consultoria i 
assistència amb un equip extern (Jornet-Llop-Pastor S.C.P.) que ha elaborat l’esmentada 
modificació puntual del POUM, amb la col·laboració dels serveis municipals competents, els 
quals han informat favorablement la modificació puntual. 

Entre els aspectes més rellevants de la modificació puntual del POUM es poden 
esmentar els següents: 

a) S’estableix des del POUM una regulació urbanística coherent i integral d’aquesta 
zona  de gairebé 85.000 m2, conformada fonamentalment per l’antic sector del carrer del 
Comerç i pel polígon de VINOPOLIS, sota els imperatius del desenvolupament urbanístic 
sostenible, i de la necessitat de preservar els valors paisatgístics, la identitat del municipi i la 
cohesió social. Es confirma així l’estratègia municipal d’apostar per un creixement compacte a 
l’entorn del nucli urbà existent. 

b) S’opta per conservar, atenent la seva rellevància de conjunt i confirmant la hipòtesi 
principal del POUM, els edificis de valor patrimonial situats al carrer del Comerç, i dedicats 
antigament o actualment al sector del vi, edificis que podran canviar però d’ús. La càrrega del 
deure de conservació es compensa, entre altres mesures, mitjançant un coeficient corrector que 
minora el deure d’aportació econòmica per al cobriment i la reurbanització de l’eix del 
ferrocarril.  

c) L’àmbit es destina principalment a l’ús d’habitatge, encara que una quarta part del 
sostre edificable s’ha de dedicar a usos comercials o terciaris, garantint-se així la diversitat 
funcional d’usos. També es garanteixen d’acord amb els estàndards legals els terrenys 
necessaris per als sistemes d’equipaments i d’espais lliures, estàndards als quals s’han d’afegir 
el nou espai urbà resultant de la cobertura i la reurbanització del ferrocarril i la zona 
d’equipaments de la Girada.  

d) Quant al sostre edificable d’ús residencial, el 20% es destina a habitatge de 
protecció pública de règim general, i el 10% a habitatge també protegit de preu concertat, en la 
línia d’afavorir el dret d’accés a un habitatge assequible i de qualitat. El 10% de l’aprofitament 
urbanístic total el fa seu l’Ajuntament. 

e) S’incrementen en uns termes raonables urbanísticament, tenint en compte els costos 
de la transformació urbanística, de les operacions de trasllat i de les aportacions previstes per 
a noves infraestructures, tant el sostre edificable com l’aprofitament urbanístic total. 

f) Es tenen molt en compte l’estructura actual de la propietat i els usos existents. En 
aquest sentit, es permet una transformació urbanística diferenciada quant al temps, de forma 
que no tots els àmbits de gestió urbanística integrada s’hauran de desenvolupar 
simultàniament, i serà possible el manteniment dels usos actuals que no siguin incompatibles 
amb la nova ordenació; així mateix, i per tal de garantir la viabilitat i l’eficàcia de la gestió 
urbanística, l’àmbit territorial objecte de la modificació es divideix en sis polígons d’actuació 
urbanística i en un sector subjecte a Pla de millora urbana. 
 
   *** 

Malgrat que no es tracta d’un acte preceptiu, es considera adient que s’aprovi un 
programa de participació ciutadana en el procés de planejament esmentat, tal com admeten 
amb caràcter potestatiu els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei d’urbanisme. Es tracta de 
facilitar la participació ciutadana en un procés de modificació del planejament que, malgrat el 
seu caràcter puntual, té una transcendència rellevant  per al futur de Vilafranca del Penedès. 
 

Per tot el qual, s’ACORDA: 
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 

municipal de Vilafranca del Penedès, que afecta concretament la zona del carrer del Comerç, 
en els termes resultants de la documentació que consta incorporada a l’expedient. La 
modificació està conformada per la memòria descriptiva, l’informe mediambiental, la memòria 
social, la memòria justificativa, les normes urbanístiques, l’agenda, l’avaluació econòmica i 
financera i els plànols d’informació i d’ordenació. 
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SEGON. Sotmetre l’expedient i la modificació al tràmit d’informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler d’anuncis, en el BOP, en el 
DOGC i almenys en dos diaris generals i en la premsa local o comarcal. L’edicte contindrà a 
més una referència expressa al punt quart d’aquest acord relatiu a l’aprovació del programa 
de participació ciutadana. També s’informarà de l’obertura del tràmit als propietaris afectats 
per la modificació, i es demanaran els informes adients dels organismes amb competències 
sectorials que afectin l’expedient. 

TERCER. Si es formulen al·legacions, l’aprovació provisional correspondrà al ple 
municipal. Si no se’n formulen, la modificació s’entendrà aprovada provisionalment, i es 
trametrà l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, competent en 
qualsevol cas per a l’aprovació definitiva.  

QUART. Aprovar, d’acord amb els articles 22 i 105 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, el programa de participació ciutadana relatiu al procés de modificació puntual 
del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vilafranca del Penedès, pel que fa a les 
condicions urbanístiques de la zona del carrer del Comerç i dels seus voltants. 

 
El programa de participació ciutadana resta establert en els termes següents: 
a) Es fa constar que l’equip tècnic redactor de la modificació ja va mantenir contactes 

amb tots els propietaris afectats, amb la finalitat de conèixer acuradament les condicions 
físiques, jurídiques i d’ús del sòl. Posteriorment, s’ha realitzat almenys una sessió informativa 
de l’equip redactor i de representants de l’Ajuntament amb les mateixes persones, per tal de fer 
una presentació preliminar dels trets generals de la proposta de modificació. 

b) El contingut complet de la modificació puntual del POUM, una vegada  aprovada 
inicialment pel ple municipal, se sotmetrà a informació pública pel termini d’un mes, amb la 
finalitat que qualsevol persona o entitat pugui aportar les seves al·legacions o suggeriments. 
L’anunci d’informació pública no es publicarà només en el Butlletí Oficial de la província i en 
un diari tal com és preceptiu, sinó també en el Diari Oficial de la Generalitat, en un altre diari 
d’àmbit català i en la premsa local i comarcal. També seran informats els propietaris afectats. 

Durant el període d’informació pública: 
- El contingut de la modificació puntual del POUM podrà ser consultat a les oficines 

municipals, i s’establirà un horari durant el qual qualsevol persona podrà rebre explicacions i 
concrecions d’aspectes determinats de la modificació procedents de tècnics o tècniques que 
hagi designat l’Ajuntament. També el contingut de la modificació serà accessible per mitjans 
telemàtics, a través de la pàgina web de l’Ajuntament (http://www.vilafranca.cat). 

- Es facilitarà un accés addicional més general a la proposta, mitjançant mecanismes 
que establirà l’Ajuntament, com per exemple notes de premsa o altres. 

c) Després de l’aprovació provisional de la modificació que correspon al ple municipal, 
l’informe tècnic de valoració de les propostes, suggeriments i iniciatives que s’hagin presentat 
es posarà a disposició de qualsevol persona que el demani. Es notificarà individualment 
l’acord d’aprovació provisional a totes les persones que hagin presentat al·legacions, 
juntament amb la part de l’informe tècnic de valoració que faci referència a les seves 
al·legacions concretes.  
 
Aquest dictamen ha estat aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i PP) i 
7 abstencions (grups de CiU i de la CUP). 
 
Josep Colomé (equip de govern) destaca que s’ha portat a terme un treball llarg i laboriós, 
parlant també amb tots els interessats i amb els grups municipals. Es tracta d’un dels projectes 
urbanístics més importants de Vilafranca, i el sector segons el mateix POUM aprovat s’havia de 
transformar. Cal tenir present que l’àmbit l’ocupen majoritàriament indústries i algunes 
activitats terciàries, però aquest model que tenia sentit durant el segle XIX ara s’ha de canviar, 
anant eliminant progressivament les activitats no compatibles amb l’habitatge. 
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Colomé recorda que es va fer un encàrrec a un prestigiós equip tècnic extern, marcant des de 
l’equip de govern certes exigències: importància estratègica de la zona per a la ciutat, protecció 
de les façanes d’edificis històrics que són antics magatzems, desenvolupament urbanístic 
sostenible, existència del nou bulevard, creació d’espais amb identitat, ponderació que es tracta 

http://www.vilafranca.cat/


d’una zona que enllaça la Barceloneta amb noves zones com Mas Rabassa, etc. S’ha fet una 
proposta per afrontar els reptes de futur, apostant per la ciutat compacta i pel respecte vers el 
territori. 
 
Josep Colomé subratlla que la proposta distribueix bé els espais lliures (bulevard, gran plaça 
interior, etc.) i els equipaments, garanteix la protecció de les façanes de tots els magatzems 
(catalogats o no) perquè donen identitat com a conjunt, preveu la diversitat quant a la tipologia 
dels edificis i incorpora paràmetres d’ecoeficiència (ús de l’aigua, orientació dels edificis, 
recuperació dels residus, qüestions energètiques, etc.). 
 
Després d’aquesta exposició inicial, es dóna lectura a una esmena a la totalitat presentada pel 
grup de CiU, amb el redactat següent: 
 

Atès que no fa ni una legislatura de l’aprovació del POUM de Vilafranca. 
Atès que no es tracta d’una simple modificació de la zona del carrer del Comerç sinó 

que s’amplia l’afectació incorporant-se a la modificació una zona irregular sense que hagi 
quedat clar sota quin criteri urbanístic s’ha fet. 

Atès que hi havia la possibilitat, o de fer la modificació de la zona del carrer del comerç 
d’especial tractament per ser la façana a la cobertura de la via o, procedir a fer un replanteig de 
tot el barri. 

Atès que la única justificació sembla ser l’ajut per pagar el cobriment de la via, no 
s’entén la pressa en aprovar aquesta modificació quan encara desconeixem el cost del cobriment 
ni el de la urbanització. 

Atès que la densitat que comporta aquesta modificació és exagerada, concretament el 
triple del de La Girada II per exemple, sense que consti cap informe dels serveis tècnics ni 
jurídics de l’Ajuntament que justifiqui aquesta densitat. 

Atès que no es fa l’estudi de mobilitat que requeriria la construcció de 1183 habitatges i 
33.193 m2 de local de negoci, el que representa una circulació de més de 3.000 persones. 

Atès que no entenem aquestes presses per aprovar aquesta modificació a 5 mesos de la 
celebració de les eleccions municipals, 

 
Per tot plegat, PROPOSEM que per part del consistori es prenguin els següents 

ACORDS: 
Primer. Que es suspengui l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM per 

l’ordenació del Carrer Comerç. 
Segon. Que per part dels serveis tècnics municipals es faci un informe sobre la 

justificació i idoneïtat jurídica per l’ampliació de la densitat d’edificabilitat. 
Tercer. Que es faci un informe per tal de conèixer el cost real que tindrà l’Ajuntament 

pel cobriment de les vies i per la urbanització. 
Quart. Que es faci un estudi de mobilitat de la repercussió que tindrà la construcció de 

1183 habitatges i 33.193 m2 en un espai de 82.804 m2. 
 
Defensa l’esmena, en nom de CiU, el seu portaveu Pere Regull. Regull recorda que el POUM es 
va aprovar l’any 2003 i, encara que ja preveia la transformació de la zona, no es pot ara 
precipitadament presentar una proposta de modificació tan important. Malgrat reconèixer que la 
proposta incorpora molts dels elements destacats per Josep Colomé, Regull opina que seria més 
sensat remodelar només el carrer del Comerç o bé tot el barri, i no en canvi el que es fa, 
consistent en incorporar a la transformació, sense racionalitat urbanística, terrenys del darrere 
del carrer Comerç basant-se únicament en l’estructura de la propietat del sòl. També s’observa 
que en realitat la proposta no obliga a les indústries a marxar en uns terminis establerts, sinó que 
ho faran quan vulguin. 
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Pere Regull no es mostra en absolut d’acord amb el fet que en una zona com aquesta s’hi 
construeixin gairebé 1.200 habitatges, a banda de locals per activitats terciàries. La proposta 
aposta per una densitat d’habitatges brutal, que triplica proporcionalment la d’una zona com la 
Girada II. Quan estigui en marxa, amb els habitatges ocupats i les zones de negocis en plena 
activitat, es generarà molt de moviment, i no s’ha fet cap estudi de mobilitat ni s’han estudiat les 



necessitats d’aigua i d’energia. La realitat és que a pocs mesos de les eleccions el govern 
proposa un gran augment de la densitat residencial sense justificar-ho. D’altra banda, es planteja 
que la propietat pagui costos del cobriment i de la urbanització de l’eix de la via, quan aquests 
costos encara es desconeixen a hores d’ara. 
 
Pere Regull afirma que els propietaris sortiran molt beneficiats amb l’augment de sostre 
edificable (més de 18 milions d’euros), perquè les aportacions per al cobriment i la urbanització 
de l’eix de la via només representaran una petita part de les plusvàlues que obtindran. Insisteix 
en el fet que la modificació hauria de ser del carrer Comerç o de tot del barri, però no només 
d’una part, i que fins que no es coneguin els costos del cobriment i de la urbanització, i es 
disposi dels informes que justifiquin l’increment de sostre i de densitat, l’assumpte hauria de 
restar sobre la taula. 
 
Encetant el debat sobre l’esmena de CiU, Otger Amatller (CUP) afirma que la idea general del 
pla és positiva, ja que la CUP aposta no per crear nous sectors de creixement, sinó per endreçar 
el nucli urbà ja existent. Esperarà les explicacions de l’equip de govern, perquè si hi ha alguns 
dubtes s’haurien d’estudiar bé, i no forçar una aprovació precipitada a pocs mesos de les 
eleccions municipals. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra favorable a la modificació del POUM, perquè cal regenerar 
aquesta part del Molí d’en Rovira, sobretot arran del cobriment de la via. Cal tenir present que 
hi ha indústries que hauran de cessar i traslladar-se, i tot això té uns costos importants que s’han 
de compensar amb un aprofitament urbanístic raonable, ja que en cas contrari aquestes 
indústries no marxarien. Lògicament, i com ja es preveu en el document, és just que els 
propietaris paguin una part del cobriment i de la urbanització de la via, com s’ha fet en el passat 
amb altres polígons. Si hi ha mancances d’informes i d’estudis es poden subsanar a partir d’ara. 
El PP votarà a favor del dictamen, si bé es reserva la potestat de formular al·legacions i de 
reconsiderar en el futur el seu vot a la vista de totes les al·legacions que es presentin i dels nous 
elements de judici que hi puguin haver. Ja avança que el PP no veu clar que s’hagin de mantenir 
totes les façanes de magatzems del carrer Comerç. 
 
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV- i en nom de tots els grups municipals de l’equip de 
govern) afirma que fa temps que es parla d’aquest pla, i que per això sorprèn que CiU hi 
presenti una esmena a la totalitat un minut abans d’iniciar-se el ple.  
 
Colomé diu que el POUM ja preveia la transformació de la zona, i deixava oberta la tria de la 
millor fórmula de gestió; també afirma que l’estudi guanyador del concurs per a la urbanització 
de l’eix de la via lliga perfectament amb la proposta del carrer Comerç que ara es presenta, i  
que la zona transformada és la idònia perquè hi ha indústria, i es tracta de crear habitatge, una 
bona part del qual (més de 400 habitatges) serà protegit. 
 
Josep Colomé manifesta que és lògic que en la línia de la ciutat compacta la densitat prevista 
superi la de Girada II, perquè s’han de tenir en compte les amplades dels vials, i l’eix de la via té 
una amplada molt gran. 19 edificis seran de baixos més tres plantes, i els més alts es 
concentraran en una zona que ho admet, amb front a l’eix de la via. També defensa que és bo 
que convisquin els usos residencials i terciaris per no crear barris sense vida, i que hi ha 
alternatives d’aparcament, amb la possibilitat fins i tot de crear un aparcament sota la gran 
plaça. Colomé rebutja que es vulgui aprovar el pla precipitadament a pocs mesos de les 
eleccions, perquè fa un any i mig que s’hi treballa estudiant bé els problemes i reunint-se amb 
tots els interessats. 
 
Quant als costos del cobriment, Colomé manifesta que d’acord amb el conveni seran de 22 
milions d’euros i, pel que fa a la urbanització, no hi ha un projecte definitiu, però es treballa en 
una idea de fases amb un cost total no superior als 12 milions d’euros. Finalment, Colomé 
afirma que hi ha un increment del sostre edificable, però que cal pensar que existirà la càrrega 
de conservar els magatzems del carrer Comerç, els costos importants de trasllat, les aportacions 
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per al cobriment i la urbanització de l’eix de la via i les cessions per a zones verdes i 
equipaments. 
 
Pere Regull (CiU) contesta que potser sí que es treballa en la proposta des de fa un any i mig, 
però a l’oposició li va ser presentada en una reunió curta poc abans de nadal, i només s’ha 
disposat dels documents fa un parell de setmanes. És cert que la gent ha de ser incentivada, però 
més raonadament, i no és just que tinguin els mateixos drets els titulars d’indústries en marxa 
que els de simples solars. Hi haurà molts pisos, oficines i comerços, i això crearà problemes de 
mobilitat i d’energia que s’haurien de valorar. Tampoc no és lògic construir una gran plaça dura 
al costat de l’eix de la via, i els estudis necessaris s’haurien de tenir enllestits abans de 
l’aprovació inicial. 
 
Josep Colomé (equip de govern) destaca que la proposta s’ha explicat amb temps als propietaris 
i als regidors, i que no és cert que estigui previst construir cap plaça dura (la proposta no en 
parla). S’han establert els polígons i els sectors necessaris per fer viable la gestió. En el seu 
moment es van enderrocar les muralles, al segle XIX es van crear els magatzems del carrer 
Comerç i ara cal apostar amb il·lusió per una proposta com aquesta pròpia del segle XXI. 
L’alcalde Marcel Esteve posa en relleu per la seva banda la gran importància del pla del carrer 
Comerç, encarregat a un equip d’arquitectes; Esteve recorda que la cobertura ja s’està fent i que 
la urbanització de l’eix de la via està ja programada, la qual cosa fa aconsellable la reordenació 
de l’entorn. El carrer Comerç s’ha de planificar no només de façana sinó també de cara endins, 
entrant al cor del Molí d’en Rovira per apuntar cap a Mas Rabassa. Esteve afirma que el repte és 
engrescador, i que es nota que Regull no s’acaba de creure els seus propis arguments. 
 
Pere Regull (CiU) es ratifica en els seus arguments, i afirma que no s’ha rebatut cap de les dades 
que ha aportat. L’equip de govern vol situar aquí més habitatges i oficines que a la Girada II, 
comptant només amb una tercera part de la superfície, i no és clar si la plaça del sector serà dura 
o no. No se sap tampoc què farem amb els cotxes propis de la zona. Tal com ha anat tot plegat, 
el fet que hagi presentat CiU la seva esmena a les 19,59 hores és ben normal. 
 
L’alcalde Marcel Esteve acaba el debat sobre l’esmena dient que amb la urbanització de l’eix 
del ferrocarril Vilafranca tindrà un gran parc (sobre la coberta) de gairebé 90.000 m2, i per tant 
el model és el de ciutat oberta i no ofegada. Serà una transformació tant vàlida com la de la 
Girada, o millor. 
 
Sotmesa a votació l’esmena de CiU, és rebutjada amb 7 vots a favor (grups de CiU i de la CUP) 
i 13 en contra (resta de grups). 
 
Sobre el dictamen pròpiament dit, Otger Amatller (CUP) afirma que malgrat que els treballs van 
començar fa temps, la CUP no hi ha tingut accés fins fa molt poc, la qual cosa demostra la poca 
confiança que el govern municipal té en l’oposició. Els grups de l’oposició haguessin pogut fer 
aportacions, però ara tot indica que estem en presència d’un document ja tancat. En general, la 
CUP considera que el pla és bo perquè aposta per la transformació d’una zona del nucli urbà 
existent, però el seu grup estudiarà a fons la proposta, i mentrestant s’abstindrà. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra a favor del dictamen, sense perjudici de poder presentar 
al·legacions i de reconsiderar el seu vot en l’aprovació provisional en funció de l’evolució del 
procés. Calia atorgar compensacions a la propietat per les càrregues urbanístiques i de trasllat 
que assumeix, i no és necessari conèixer abans de l’aprovació el cost de la urbanització de l’eix 
de la via, perquè aquest és un sistema general que l’Ajuntament ha d’implementar, per bé que és 
bo que se cerquin aportacions privades. El PP no veu clar el deure de manteniment de totes les 
naus, i una reconsideració de l’enfocament permetria rebaixar l’alçada d’algunes de les grans 
torres previstes. A més, caldrà saber si és viable la conservació de les naus per raó dels costos 
que té, i si s’hi podrà donar en realitat un ús adequat. Demana que els informes pendents es 
tinguin abans de l’aprovació provisional, o fins i tot abans de la informació pública si és 
possible. 
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Pere Regull (CiU) anuncia l’abstenció del seu grup, i demana que no es faci l’aprovació 
provisional sense disposar de tots els informes necessaris. 
 
III. ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ APARCAMENTS 
 
Es proposa al ple el dictamen següent: 
 
 Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 19 de setembre de 2006, va aprovar 
l’expedient per a la contractació, per concurs públic i per procediment obert, del contracte de 
concessió d’obres públiques l’objecte conjunt del qual és l’ampliació i l’explotació de 
l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès, la construcció d’un aparcament en el subsòl de 
l’entorn de les places Dr. Bonet – Pau Casals, i la gestió de l’aparcament de “Cal Rondina” i del 
servei d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària. L’eficàcia 
d’aquesta aprovació se supedità a la conformitat prèvia de la concessionària SABA sobre els 
termes del rescat de la concessió actual, conformitat que es va formalitzar posteriorment. 
 Atès que en el ple municipal de 21 de novembre de 2006 es van modificar aspectes 
parcials del plec de condicions econòmico-administratives del concurs, estimant en part 
al·legacions presentades durant el període d’informació pública. 
 Atès que es va publicar l’anunci de convocatòria del concurs en el BOP, en el DOGC, en 
el BOE i en el DOUE. Durant el termini concedit per a la presentació de proposicions se n’ha 
formalitzat una, subscrita per la societat mercantil “SABA Aparcamientos, S.A.”. 
 Atès que oberta la proposició presentada, ha estat examinada per la mesa de contractació, 
la qual el dia 11 de gener de 2007 va valorar-la d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en 
la condició 35ª del plec de condicions, i va acordar proposar al ple municipal l’adjudicació del 
concurs a “SABA Aparcamientos, S.A.”. 
 Atès que la proposició presentada per “SABA Aparcamientos, S.A.” compleix les 
exigències derivades del plec de condicions aprovat, millorant en alguns aspectes els seus llindars i 
condicions mínimes, i que cal acceptar la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de 
contractació. 
 Ateses les previsions de la condició 37ª del plec de condicions que regeix el concurs, i de 
l’article 88 del text refós de la Llei de contractes de les Administracions públiques, s’ACORDA: 
 
 1. Adjudicar a la societat mercantil “SABA Aparcamientos, S.A. “ el contracte 
administratiu de concessió d’obres públiques l’objecte conjunt del qual és l’ampliació i 
l’explotació de l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès, la construcció d’un aparcament en 
el subsòl de la plaça Pau Casals, i la gestió de l’aparcament de “Cal Rondina” i del servei 
d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació horària. A partir de la 
signatura del contracte administratiu de la concessió, restarà sense efectes la concessió atorgada a 
SABA per acord del ple municipal d’11 de juny de 1996.  
 2. El contracte es regirà per les disposicions legals aplicables, pel plec de condicions 
econòmico-administratives aprovat pel ple municipal els dies 19 de setembre i 21 de novembre de 
2006, per les previsions de la proposició presentada per “SABA Aparcamientos, S.A.”  en el marc 
del concurs públic (vinculants en allò que no indiqui aquest acord) i per aquest acord 
d’adjudicació. 
 3. Constatar que, pel fet de ser l’adjudicatària la titular de la concessió vigent fins ara, no 
procedeix el pagament del cànon inicial previst en la condició 19.1 del plec, destinat a rescabalar 
l’empresa concessionària anterior. 
 4. La durada de la concessió, quant al servei d’estacionament controlat de vehicles a la via 
pública amb limitació horària, serà de quinze anys, i respecte a l’ampliació i l’explotació de 
l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès cap a la rambla de Sant Francesc i a l’explotació 
de l’aparcament de “Cal Rondina”, de trenta nou anys i mig, comptats en tots els casos a partir de 
la signatura del contracte administratiu de la concessió. 
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 5. Retornar a “SABA Aparcamientos, S.A.” la garantia provisional aportada per a 
presentar-se al concurs, de 100.000 euros i en forma d’aval que es cancel·larà, i també retornar-li 
a efectes de cancel·lació l’aval presentat l’any 1996 i corresponent a la concessió anterior, 
d’import 50.000.000 de pessetes (300.506,05 euros). Alhora, es requereix l’empresa adjudicatària 
perquè dins del termini de quinze dies a partir de la notificació d’aquest acord aporti la nova 



garantia definitiva corresponent al contracte que s’adjudica, la qual segons el plec de condicions 
ha de ser equivalent al 4% de l’import de la inversió prevista. Tenint en compte que la proposició 
preveu una inversió inicial de 8.688.370 euros, la garantia definitiva que s’ha d’aportar es fixa en 
347.535 euros. 
 6. Requerir “SABA Aparcamientos, S.A.” per tal que, dins del termini ofertat de dos mesos 
i mig a partir de la signatura del contracte, presenti el projecte o projectes executius d’ampliació 
de l’aparcament de la plaça del Penedès i de reposició de la superfície de la rambla de Sant 
Francesc. En el termini ofertat de dos mesos haurà de presentar també el projecte executiu de 
l’aparcament de la zona de l’Espirall (plaça Pau Casals). Tots aquests projectes s’hauran 
d’ajustar en els seus aspectes bàsics a les propostes tècniques i memòries presentades amb la 
proposició, i hauran de ser objecte d’aprovació municipal. 
 7. Es fan constar els aspectes puntuals següents relatius al contracte: 

- Els aparcaments en les zones de la rambla de Sant Francesc i de l’Espirall tindran 
dues plantes i, salvant possibles variacions de detall tècnicament justificades, 
gaudiran de la capacitat de places previstes en la proposició de SABA, superior en 
ambdós casos a les exigències del plec de condicions.  

- El termini màxim d’execució de les obres i instal·lacions corresponents a l’ampliació 
de l’aparcament de la plaça del Penedès, amb inclusió de les de reposició de la 
superfície de la rambla de Sant Francesc, serà de disset mesos a partir de la data de 
l’acta de comprovació del replanteig. Quant a l’aparcament de l’Espirall (plaça Pau 
Casals), el termini màxim serà d’onze mesos. 

- Les tarifes a càrrec de les persones usuàries s’ajustaran a la proposició presentada, 
coincidents amb les previstes en el plec de condicions, amb la fórmula de tarifació per 
minuts. 

- Quant a les places de l’aparcament de la plaça Penedès-rambla de Sant Francesc que, 
d’acord amb la condició 15 c) del plec, puguin cedir-se a tercers en règim de cessió 
d’ús, el seu nombre total no  excedirà en cap cas de cent, tret que l’ajuntament 
n’autoritzés l’increment prèvia petició expressa i justificada , i es requereix SABA 
perquè en el termini de quinze dies a partir de la notificació d’aquest acord informi 
l’ajuntament del procés per a la seva comercialització. El preu de cessió serà de 
22.000 euros, i el de manteniment mensual de 20 euros (IVA en ambdós casos a part). 

- Quant a l’aparcament de la plaça Pau Casals, una vegada finalitzades les obres i 
instal·lacions se’n farà càrrec l’ajuntament, el qual podrà fer-ne l’ús que estimi 
adient, sense que “SABA Aparcamientos, S.A.” assumeixi cap intervenció en la gestió, 
comercialització o explotació. 

- El cànon variable a favor de l’ajuntament serà el descrit en la proposició de 
l’adjudicatària, superior a l’establert com a mínim en el plec de condicions. Per tant, i 
amb relació a l’aparcament de la plaça Penedès-rambla de Sant Francesc, si el 
nombre de vehicles en rotació se situa en termes anuals entre 225.000 i 240.000 
s’abonarà el 40% de la facturació marginal; pel tram de 240.001 a 260.000 vehicles 
es pagarà el 60% de la facturació marginal, i a partir de 260.001 vehicles el 70 % de 
la facturació marginal. 

- El servei d’estacionament limitat a la via pública amb control horari es gestionarà 
d’acord amb la proposició presentada, amb la renovació adient dels equips. Es 
requereix SABA perquè en el moment de la signatura del contracte, i d’acord amb la 
seva proposició, aboni a l’Ajuntament la quantitat de 8.700 euros més IVA, quantitat 
corresponent a la recompra dels parquímetres actuals, els quals seran substituïts. 

 8. El contracte administratiu de la concessió se subscriurà dins del termini de trenta dies a 
partir de la notificació d’aquest acord. 
 9. Notificar l’acord d’adjudicació a “SABA Aparcamientos, S.A.”, i publicar-lo d’acord 
amb la llei. 
 
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en 
contra (grups de CiU, del PP i de la CUP). 
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Explica el dictamen, en nom dels grups de l’equip de govern, Francisco Romero. Romero 
afirma que estem davant d’una inversió de gairebé 9 milions d’euros més impostos que es 



gestiona per concessió, tal com s’ha fet per exemple en el cas de l’ampliació del Complex 
Aquàtic, podent-se així satisfer demandes històriques com un aparcament més gran al centre i 
un altre a l’Espirall. El dictamen ja explicita les condicions bàsiques de la concessió, i cal 
destacar que s’ha reduït una mica el termini concessional, s’ha incrementat el cànon variable a 
favor de l’Ajuntament, es millora el preu d’accés i de manteniment de les places per a residents, 
es modifiquen els accessos actuals, s’uneix la part de la plaça amb la de la rambla, es fan nous 
accessos d’entrada i de sortida a la rambla de Sant Francesc, etc. Romero detalla el nombre de 
places, una mica superior al mínim exigit en el plec de condicions. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que ja s’ha parlat molt de l’assumpte en els darrers plens, i 
destaca que fa un temps semblava que hi havia la voluntat de construir i gestionar aparcaments 
des de la societat municipal SOVIPAR, però ara en  canvi es vol privatitzar tot, amb beneficis 
per a les empreses privades. L’Ajuntament podia haver obtingut bons ingressos assumint la 
gestió de les zones blaves, i amb això anar construint els aparcaments, encara que no fos 
immediatament sinó d’aquí a un temps. L’operació ara no ens costarà diners, però deixarem 
d’ingressar-ne. Amatller fa referència a la campanya de recollida de signatures organitzada per 
la CUP en favor de la gestió municipal de les zones blaves, i diu que encara que algunes no 
fossin vàlides el nombre de signants ha estat molt nombrós, i hauria de ser tingut en compte, i 
no en canvi ridiculitzat, per part del govern municipal. Otger Amatller manifesta que tal com es 
va plantejar el concurs era clar que s’adjudicaria a SABA, i lamenta que l’equip de govern no 
volgués negociar la possibilitat d’assumir la gestió directa de les zones blaves. En definitiva, la 
CUP votarà en contra perquè els serveis els ha de gestionar l’Ajuntament, no s’ha tingut en 
compte la participació ciutadana i perdem uns ingressos que ens haurien permès fer els 
aparcaments encara que fos més poc a poc. 
 
Josep Ramon (PP) es mostra contrari al dictamen, encara que formalment s’hagi complert el 
plec de condicions. Compensar l’empresa amb 15 anys de gestió de les zones blaves és 
excessiu, tal com ho demostrava l’estudi econòmic encarregat per l’Ajuntament. El plec de 
condicions es va elaborar a la mida de SABA; d’altra banda, el preu de les places de cessió és 
excessiu, i es va dir que la capacitat de l’aparcament de l’Espirall s’ajustaria a les necessitats 
resultants d’un estudi de mercat que no s’ha fet. Pregunta (encara que se li respongui per escrit) 
com es conjuminarà l’estudi amb la presentació ràpida del projecte per part de SABA, i com es 
controlarà el nombre de vehicles que usen l’aparcament del centre a efectes d’aplicació del 
cànon. 
 
Pere Regull (CiU) es mostra també contrari al dictamen, i afirma que s’han anat complint tots 
els auguris de CiU. El plec estava pensat per a SABA, i aquesta empresa es quedarà amb el 
monopoli de tot l’aparcament a Vilafranca. El plec era lleoní, i provocava que cap altra empresa 
es pogués presentar realment al concurs pel fet d’haver d’indemnitzar SABA amb una quantitat 
molt alta. No s’haurien d’externalitzar els serveis, sinó que l’Ajuntament hauria de poder 
administrar bé el patrimoni públic, la qual cosa en aquest cas era viable tal com ho demostraven 
els estudis. Regull afirma que es concedeix la gestió de la zona blava per 15 anys sense cap 
estudi econòmic seriós dels guanys que genera, quan hagués estat fàcil calcular-ho fent una 
mostra des de la finalització de la concessió fins ara. En el cas de l’Espirall, no s’ha fet cap 
estudi, i caldria fer un aparcament adient tenint en compte les necessitats actuals i futures. 
Tampoc no s’ha atès l’opinió ciutadana que demanava que l’aparcament es fes a la rambla de 
Nostra Senyora, i es va elaborar un plec deficient. Quant a les places en concessió per a 
residents, tant el preu inicial com el de manteniment són excessius. 
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El ponent Francisco Romero destaca que l’empresa municipal SOVIPAR es podrà anar 
capitalitzant amb els ingressos procedents de l’aparcament de l’Espirall, per a poder plantejar-se 
així promoure més aparcaments, i també inspeccionar la bona marxa de la concessió. Romero 
diu que no menysprea les signatures recollides, però recorda que no arriben ni a la meitat dels 
vots que van obtenir CiU i la CUP. L’aparcament ampliat del centre és coherent amb les 
previsions del Pla de mobilitat, i pel que fa a l’Espirall ara es començarà l’estudi sobre la 
capacitat que ha de tenir i els preus aplicables, i sense aquest estudi el projecte que presenti 
SABA no s’aprovarà. Romero afirma que no té base l’afirmació de CiU en el sentit que es podia 



fer millor, quan el projecte nostre és millor que el de Vic o Manresa, i quan Sant Sadurní ha 
adjudicat a SABA la gestió de les zones blaves per un cànon de 3.000 euros cada any. Assegura 
que el plec no es va elaborar pensant en SABA, i de fet altres empreses s’hi han interessat i 
alguna fins i tot va presentar un escrit. L’operació en termes econòmics és coherent amb els 
resultats dels estudis encarregats, i no es pot caure en la crítica fàcil que formula CiU. Finalment 
disposarem de dos nous aparcaments, i malgrat la tècnica de la concessió la seva titularitat serà 
en tot cas pública. 
 
Otger Amatller (CUP) reitera que amb la gestió de les zones blaves l’Ajuntament ingressaria 
uns 500.000 euros anuals que ens permetrien amb els anys fer aparcaments. Les signatures van 
superar en nombre els vots obtinguts per la CUP, i hi ha exemples positius de gestió municipal 
dels aparcaments com és el cas de Vilanova. 
 
Josep Ramon (PP) insisteix en la necessitat d’estudiar l’aparcament de l’Espirall per a decidir-
ne les dimensions. Aquesta decisió, ben articulada amb el projecte, s’ha de prendre molt aviat. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que Vilanova és un bon exemple del que s’ha de fer, i que Sant 
Sadurní és més petit i no és comparable. Les coses s’haguessin pogut fer molt millor, com ho 
demostra que si alguna altra empresa s’ha interessat ha acabat fugint a la vista de les condicions 
exigides per a compensar SABA. CiU també va demanar que el plec inclogués un avantprojecte 
(que acabaria pagant el concessionari), amb la qual cosa les característiques dels aparcaments 
estarien molt més aclarides.  
 
L’alcalde Marcel Esteve manifesta que caldrà conèixer la demanda de places d’aparcament a 
l’Espirall, i la dimensió de l’aparcament ha de respondre a aquesta demanda. Finalment 
disposarem de dos aparcaments que són necessaris, i caldran noves iniciatives de futur, com per 
exemple continuar impulsant nous aparcaments més perifèrics.  
 
 
IV. REGLAMENT LLENGUA CATALANA 
 
Se sotmet al ple el dictamen següent: 
 

Atès que el ple municipal, en sessió celebrada el dia 17 d’octubre de 2006, va  aprovar 
inicialment el nou Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que consta de vint-i-set articles. 

Atès que sotmès l’expedient i el text del Reglament al tràmit d’informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils, s’ha presentat una única al·legació subscrita pel Sr. Josep Ramon 
Sogas, en la seva condició de portaveu del grup municipal del Partit Popular. 

Atès que es creu adient desestimar les al·legacions presentades, tret d’una, per les 
raons següents: 

a) L’al·legació primera demana que es modifiqui l’article 4.2 del Reglament, el qual 
estableix l’exigència de certs usos del català per part de les empreses contractades per 
l’ajuntament per a la prestació de serveis, ja que considera que els deures s’han d’imposar 
només respecte dels serveis prestats per a l’ajuntament, i no amb relació als altres serveis que 
pugui prestar l’empresa i aliens a l’entitat local.  

S’ha de dir però que l’esmentat precepte, interpretat correctament, estableix 
exactament els deures, com no pot ser d’una altra manera, únicament respecte dels serveis 
prestats per a l’ajuntament. Els aliens a l’ens locals resten exclosos, sens perjudici del deure de 
complir la Llei de política lingüística. 

Per tant, l’al·legació es desestima, perquè l’article 4.2 s’ha d’interpretar ja en el sentit 
de l’al·legació, sense necessitat de modificar-ne el text. 

D’altra banda, el precepte és molt similar a l’article 4.2 del Reglament de 1993, el qual 
Reglament en el seu conjunt va ser aprovat pel ple municipal amb un únic vot en contra, 
constatant-se que el grup municipal del PP hi va donar suport. 
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b) L’al·legació segona demana la supressió de l’article 4.5, relatiu a la concessió 
d’ajuts i subvencions. Tanmateix, l’al·legació s’ha de desestimar, ja que aquest precepte l’únic 



que exigeix a les entitats que desitgin rebre ajuts i subvencions municipals és el compliment de 
la Llei del Parlament 1/1998, de política lingüística, en els seus propis termes, sense cap altre 
requisit addicional. Es considera que exigir el compliment d’una llei no és en absolut 
discriminatori. 

c) La tercera al·legació demana la modificació dels apartats 2, 3 i 5 de l’article 5. 
Aquests preceptes afirmen que quan els documents s’hagin d’expedir en castellà perquè la 
persona interessada ho demana o perquè resideix fora de l’àmbit lingüístic català, es trametran 
en format bilingüe (català i castellà). 

Es compleix la llei en tant que es garanteix la recepció dels documents en castellà, 
compliment que no es veu alterat pel fet que el document també incorpori la versió catalana. Es 
fa constar que ja el Reglament de 1993 preveia en aquests casos que era preferible trametre 
també la versió catalana dels documents. 

Es tracta d’una aposta pedagògica i exemplificativa, la qual no es pot veure 
desvirtuada per arguments com la innecessarietat o l’increment dels tràmits. 

d) La quarta al·legació  demana la modificació dels articles 10 i 11, sobre els 
documents municipals adreçats a les diferents administracions de fora de l’àmbit lingüístic 
català. Aquests preceptes garanteixen la recepció del document en català, i també en la llengua 
pròpia o oficial de l’administració receptora o en castellà. Per tant, es compleix la llei, sense 
que s’hagi de suprimir la versió catalana com diu l’al·legació per raons d’innecessarietat o 
d’increment de tràmits. 

e) Les mateixes raons aconsellen la desestimació de l’al·legació cinquena relativa a 
l’article 14.2, el qual estableix que la publicitat municipal fora de l’àmbit lingüístic català s’ha 
de fer generalment en format bilingüe.  

No es considera adient suprimir la versió catalana, ja que el format bilingüe garanteix 
que es conegui que la publicitat prové d’una Administració de Catalunya, i que està pensada a 
partir de la llengua pròpia de Catalunya. El precepte objecte de l’al·legació és pràcticament 
idèntic a l’article 15.2 del Reglament de 1993. 

f) La sisena al·legació demana que es modifiqui l’article 15, el qual estableix que els 
càrrecs municipals s’han d’expressar en català en els actes públics quan la intervenció sigui 
per raó del càrrec. 

És clar que el precepte tracta de reforçar l’evidència del fet que la llengua pròpia de 
Catalunya i de l’ajuntament és el català. Es tracta per tant d’una declaració d’intencions, 
encara que el precepte s’hauria d’interpretar en el sentit que si un càrrec municipal s’expressa 
en castellà estarà fent ús d’un dret, sense que pugui ser obligat a expressar-se en català ni ser 
sancionat. 

S’ha de destacar també que l’article 16 del Reglament de 1993 ja establia que els 
càrrecs municipals s’havien d’expressar normalment en català en els actes públics. 

Per tal d’aclarir però els dubtes que es puguin suscitar, es considera adient modificar 
la redacció de l’article 15 en el sentit que s’exposarà, de forma que s’entengui que l’ús del 
català per part dels càrrecs municipals no és un deure jurídic exigible.  

g) La setena al·legació demana la supressió de l’article 23 del Reglament, el qual es 
refereix a la possibilitat d’iniciar expedients sancionadors per l’incompliment del Reglament 
per part del personal de l’Ajuntament. 

S’ha de dir però que la llei i el Reglament imposen uns determinats deures al personal 
municipal en relació amb la llengua, i que l’incompliment greu i reiterat pot i ha de comportar 
perfectament sancions raonables d’acord amb la normativa reguladora de la funció pública, en 
els mateixos termes que els altres incompliments de deures diferents per part del personal.  
  

Per tot això, s’ACORDA: 
1. Estimar l’al·legació sisena formulada pel grup municipal del PP. L’article 15 del 

Reglament resta redactat en els termes següents: 
“Article 15. Els càrrecs de l'administració municipal, en els actes públics i actuacions 

en què intervinguin per raó de càrrec, s'ajustaran a la legislació vigent quant a la llengua 
emprada. Tanmateix, és voluntat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès que s'expressin 
normalment i preferentment en català". 
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2. Desestimar la resta de les al·legacions formulades pel grup municipal del PP, i 
aprovar definitivament el nou Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de 



Vilafranca del Penedès, d’acord amb el text incorporat a l’expedient i que consta de vint-i-set 
articles. 

3. El nou Reglament entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini de quinze 
dies des de la publicació del seu text complet en el Butlletí Oficial de la província. També es 
publicarà una referència de l’anunci del BOP en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

4. En el moment de l’entrada en vigor del nou Reglament, restarà derogat l’actualment 
vigent aprovat pel ple municipal el 22 de juny de 1993. 

5. Notificar aquest acord al grup municipal del PP. 
 
Aquest acord s’ha adoptat amb 16 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, d’ERC, de la CUP 
i dels regidors de CiU Pere Regull, Aureli Ruiz i Àssen Cámara) i 4 abstencions (grup del PP i 
els regidors de CiU Josep M. Figueras, Emília Torres i Fernando García). En realitat, en el cas 
del regidor Fernando García no ha participat en la votació pel fet de trobar-se momentàniament 
absent del saló de sessions en el moment de fer-se, però al trobar-se present al principi del debat 
deliberant legalment el seu vot computa com a abstenció (art. 98 d de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya). 
 
Es fa constar que la redacció final de l’article 15 del Reglament, transcrit en el punt 1 de la part 
dispositiva, respon al text definitiu suggerit pel regidor Josep M. Figueras en nom de CiU, i que 
ha estat acceptat per la ponència. 
 
Explica el dictamen, en nom de l’equip de govern, el regidor d’ERC Joan Ríos, qui recorda que 
el Reglament es va aprovar inicialment en el mes d’octubre només amb l’ oposició del PP, grup 
que ha formulat les úniques al·legacions presentades. El Reglament és respectuós amb la llei, i 
s’accepta una al·legació, encara que una altra s’ha d’entendre admesa per via interpretativa, tal 
com ja explica el dictamen. 
 
Es presenta l’esmena de CiU que ja s’ha detallat i que ha estat acceptada per unanimitat, en el 
sentit de precisar el redactat de l’article 15, deixant clar que també fora de l’àmbit lingüístic 
català s’ha de complir la legislació vigent en matèria lingüística. 
 
Otger Amatller (CUP) anuncia el seu suport al dictamen, encara que considera que els càrrecs 
municipals quan actuen com a tal s’haurien d’expressar sempre en català. No és lògic que quan 
hi ha present algú de fora no s’empri el català, i a parer seu l’al·legació del PP no s’hauria 
d’acceptar. El text inicial era perfectament legal. 
 
Josep Ramon (PP) afirma que no votarà en contra, sinó que s’abstindrà tenint en compte que 
s’ha acceptat l’al·legació a l’article 15, i el dictamen ja interpreta que les empreses contractades 
han d’utilitzar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament, però no necessàriament quan la 
qüestió sigui aliena a l’Ajuntament. Josep Ramon es mostra contrari a la imposició de sancions, 
i creu que quan un document s’hagi de redactar en castellà, exigir que s’elabori i es trameti 
també obligatòriament en català és innecessari i costós. 
 
Pere Regull (CiU) afirma que els càrrecs públics s’haurien d’expressar sempre en català, encara 
que ja entén que jurídicament això no es pot exigir. De tota manera, la situació del català és 
complicada, ja que no es pot accedir sovint a televisió, productes audiovisuals i mitjans de 
comunicació en català. El secretari intervé per afirmar que d’acord amb l’article 6 de l’Estatut 
de Catalunya, el català és la llengua pròpia de Catalunya, i tant el català com el castellà són 
oficials, per la qual cosa tothom té dret a emprar qualsevol de les dues llengües i el deure de 
conèixer-les. Per tant, sembla clar que legalment no es pot obligar cap càrrec públic a expressar-
se forçosament en català. 
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Joan Ríos (ERC) considera que s’ha de respectar el criteri de secretaria i de Política Lingüística, 
admetent que hi caben diverses interpretacions. ERC com a grup ha de complir la llei encara 
que no en comparteixi el redactat, com és el cas de l’Estatut de Catalunya. El nou Reglament, 
globalment, és un bon pas per la normalització de la llengua. 



 
Finalment, Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) es mostra perplex per l’abstenció 
d’alguns regidors de CiU, quan van votar a favor de l’Ordenança inicialment i s’ha estimat la 
seva esmena al dictamen, contestant Pere Regull (CiU) que els membres del seu grup tenen 
llibertat de vot en matèries com aquesta. 
 
 
V. MOCIÓ SOBRE TRANSPORT PÚBLIC 
 
Es presenta una moció del grup del PP. Tanmateix, després d’una esmena dels grups Socialista 
(PSC-ICV) i d’ERC que el PP accepta, i d’una precisió sobre la manca de serveis que demana la 
regidora de CiU Emília Torres i que per unanimitat també s’accepta, el text que se sotmet a 
examen és el següent: 
 
 Atès que el servei que presta actualment entre Vilafranca i Barcelona la Hispano 
Igualadina és deficient, amb retards i insuficiència de places en el servei diürn. 
 Atès que malgrat que la Hispano Igualadina és una empresa privada, presta un servei 
públic subjecte a una concessió administrativa de la Generalitat de Catalunya, la qual té 
competències d’inspecció i sancionadores. 
 Atès que el fet que s’estigui tolerant aquesta situació des de fa ja bastants anys., genera 
la sensació de manca de sensibilitat social, especialment envers dels joves, per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
 Atès que s’hauria d’ esmenar la manca de transport públic a determinades hores de la 
nit, especialment entre quarts de dotze del vespre i la una de la matinada i, sobretot, els caps de 
setmana entre les quatre (últim bus nocturn) i les set de la matinada (primer tren de rodalies), 
que és un horari en el qual molts joves tornen de les seves activitats d’oci. 
 Atès que és necessari garantir un servei adequat i de qualitat, i que faci atractiu el 
transport públic als ciutadans de Vilafranca, especialment als joves.  
 
 S’ACORDA:  
1) Que l’Equip de Govern demani a l’empresa Hispano Igualadina que millori el servei que 

presta entre Vilafranca i Barcelona que actualment és manifestament deficient, amb 
retards, mancances de servei i insuficiència de places en el servei diürn; i esmeni la manca 
de transport públic a determinades hores de la nit, especialment entre quarts de dotze dels 
vespres i la una de la matinada, i sobretot els caps de setmana entre les quatre (últim bus 
nocturn)i les set del matí (primer tren de rodalies) 

2) Instar a l’equip de govern a que demani a RENFE, a la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Fomento la millora del transport públic intracomarcal, amb Barcelona, amb 
Vilanova i amb aquelles destinacions més freqüentades pels vilafranquins. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Josep Ramon (PP) subratlla que molts usuaris de l’empresa d’autobusos s’han queixat, i que cal 
fer gestions perquè el servei millori. També és bo treballar per la millora del transport públic 
cap a Vilanova i del transport comarcal. Els horaris de cap setmana, en la perspectiva dels 
viatges d’oci, no són adequats. 
 
Otger Amatller (CUP) recorda que el seu grup ha presentat mocions semblants, i que és positiva 
qualsevol iniciativa per millorar el transport públic. 
 
Emília Torres (CiU) es mostra favorable a la moció, i demana que s’hi digui que existeixen 
mancances de servei, també diürn, el qual suggeriment s’ha acceptat i s’ha incorporat al 
dictamen transcrit. 
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Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) recorda que a principis d’aquest 
mandat municipal ja es van fer gestions per millorar el servei. La companyia Hispano 
Igualadina ja va fer un esforç, però lògicament cal donar suport a la moció. 



 
 
VI. MOCIÓ CAMPANYES INFORMATIVES AJUNTAMENT 
 
Es presenta la següent moció de la CUP: 
 

Donat que un dels pilars fonamentals que ha de sustentar el règim democràtic local ha 
de ser la transparència informativa. 

Donat que el treball i la gestió municipal de l’Ajuntament és actualment resultat de 
l’esforç i el treball del conjunt de persones de l’administració pública, així com del Ple 
municipal i les forces que s’hi troben representades (màxim òrgan de decisió i representació de 
la Vila) així com del conjunt de la població. 

Atès que en la darrere legislatura s’han dut a terme dues grans campanyes de promoció 
pública de l’Ajuntament i impulsades per l’equip de govern municipal (PSOE-IC i ERC) amb 
costos milionaris per a les arques municipals. 

Atès els criteris de participació ciutadana i desenvolupament sostenible amb els qual el 
Ple municipal s’ha mostrat en algunes ocasions favorable. 

 
Des del grup municipal de la CUP demanem: 

1. Que la necessitat de la realització de campanyes sobre l’obra de l’Ajuntament siguin 
decidides des del Ple municipal, màxim òrgan de decisió institucional, donat que aquest és fruït 
del treball de totes i tots. 
2. Que en cas de considerar-se necessari la realització de projectes d’aquestes magnituds, 
sigui una Comissió Municipal amb representació de tots els partits presents al consistori 
vilafranquí l’encarregada de dissenyar la campanya. 
3. Que no es realitzin aquest tipus de campanyes a un any vista de les eleccions municipals 
per evitar la utilització de la campanya amb fins partidistes. 
4. Que en cada projecte inclòs en la campanya s’especifiqui el cost pressupostari que ha 
representat i la font d’ingressos de la qual procedeix l’import (ja siguin subvencions de la 
Diputació, Generalitat, Estat, la UE o dels pressupostos municipals).  
5. Que en cada projecte s’especifiqui si aquest ha estat sotmès a un procés de participació 
ciutadana o no. 
6. Que en cas de realitzar-se aquestes campanyes, vagin acompanyades del pressupost 
total del cost de la mateixa i s’informi igualment a la ciutadania. 
7. Que, seguint els criteris de sensibilitat ecològica i respecte mediambiental, qualsevol 
instrument de propaganda institucional es realitzi amb aquests criteris (paper reciclat…). 
8. Que, donat que és el conjunt del Ple municipal i de la ciutadania (amb el pagament dels 
impostos) qui fa possible la gestió de govern i la tasca que es realitza, els documents informatius 
dels projectes realitzats a la Vila no vagin acompanyades o firmades per l’Alcalde. 
9. Que el Ple municipal es pronunciï a favor de treballar en una nova campanya 
institucional per a la difusió al conjunt de la ciutadania dels pressupostos participatius, 
traslladant la importància i la necessitat de la participació de tots i totes les vilatanes en pro de la 
gestió col·lectiva de les arques municipals.  
 
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la CUP, CiU i PP) i 12 en contra 
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC). 
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Otger Amatller (CUP) afirma que la moció fa referència a les moltes campanyes endegades per 
l’equip de govern, respecte de les quals cal marcar unes regles de joc. Ara s’acosten eleccions, i 
cal evitar que alguns partits monopolitzin l’acció municipal, sense comptar amb l’oposició. 
S’han comès molts errors, i en els darrers dies ha aparegut l’escàndol de la campanya 
“Vilafranca la ciutat dels teus desitjos”, emesa per les televisions sense l’autorització preceptiva 
del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Aquesta campanya es va començar a emetre 
sense autorització del CAC, després quan el CAC va denegar la campanya es va continuar 
emetent fins que el secretari de l’Ajuntament va emetre un informe advocant per la suspensió; 
tot i així, encara es va continuar emetent uns dies per altres televisions en xarxa. S’han comès 
errades, perquè el CAC diu que no entén  la campanya, de manera que s’han gastat uns diners 



inútilment en un anunci que no comunica res. No entén com es pot divulgar la campanya sense 
autorització, ni perquè no es va aturar immediatament quan es va rebre la denegació. 
 
Josep Ramon (PP) manifesta que tots els governs realitzen publicitat institucional. No és útil 
crear comissions ni establir limitacions exagerades, però sí que seria bo que els diferents grups 
poguessin pactar uns criteris sobre les campanyes institucionals. La moció conté qüestions molt 
dubtoses, i intenta aprofitar una qüestió general per introduir interessadament una qüestió 
específica com la dels pressupostos participatius. De tota manera, el PP dóna un suport genèric a 
la moció en el sentit que cal pactar uns criteris generals, i per exemple aclarir el cost de les 
campanyes o especificar qui es fa càrrec de cada nou projecte seria molt positiu. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV- i grups de govern) afirma que s’estan barrejant els 
assumptes, i que el govern té el dret i el deure d’informar la ciutadania sobre els diferents 
serveis i projectes, mitjançant campanyes, exposicions, etc. L’exposició de la capella de Sant 
Joan (“Vilafranca fa per tu”) explicava projectes sobre Vilafranca, municipals o no, i no 
requeria l’autorització del CAC, ja que aquest organisme només intervé en campanyes de 
televisió i ràdio. Allò que ens ocupa és una campanya subvencionada per la Diputació per a 
promoure el comerç, amb el suport del sector comercial vilafranquí. L’Ajuntament va recolzar 
una campanya d’espots per la xarxa de televisions, i va demanar l’autorització del CAC, tot i 
que no es preveien problemes i es va iniciar la campanya perquè el mes de desembre era el més 
adient. Quan el CAC va denegar l’autorització, per raons que no tenen res a veure amb el 
partidisme, i després de l’informe del secretari, es va suspendre la campanya, i això es va 
comunicar a les televisions tan bon punt va ser possible. Per tant, si s’ha vulnerat formalment 
alguna normativa no ha estat amb mala fe. 
 
Otger Amatller (CUP) manifesta que la llei s’ha de complir, i que si el CAC no autoritza la 
campanya la resolució s’ha d’acatar immediatament o recórrer-la. L’anunci es va retirar tard i 
malament. Les campanyes s’han de realitzar en un marc raonable, i cal marcar unes regles del 
joc. 
 
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció. La resolució del CAC és preocupant i indica que el 
govern municipal no ho ha fet bé, perquè es tracta d’una campanya de promoció del comerç i ni 
el mateix CAC és capaç d’entendre allò que s’està intentant promocionar. És una campanya que 
no se sap quin sentit té, però allò greu és que l’equip de govern falti a la veritat, com ja va 
passar amb l’assumpte de la base de muntatge de l’AVE. L’escrit denegatori del CAC es va 
rebre el 21 de desembre i va passar directament al Servei de Comunicació, no essent admissible 
dir que aquest Servei no el va llegir fins l’endemà de cap d’any. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) considera que la moció és errònia i desconeix els 
mecanismes de funcionament de l’Ajuntament. És l’equip de govern qui s’ha d’ocupar dels 
assumptes executius, mentre que el ple ha d’aprovar normes i exercir el control. Les campanyes 
institucionals no han de ser decidides en cap cas pel ple. Li replica Otger Amatller dient que allò 
que la CUP vol és justament establir normes sobre aquesta matèria, i que la campanya del PSC 
l’ha de pagar el PSC. Amatller intenta lliurar a l’alcalde una guardiola en forma de porquet amb 
el lema “El porquet dels teus desitjos”, i l’alcalde lamenta l’escenificació feta, diu que 
l’Ajuntament no finança cap partit polític i demana que si algú té algun indici o prova d’una 
acusació tan greu el que ha de fer és presentar una denúncia a la Justícia. 
 
Josep Ramon (PP) reitera que la publicitat es fa a tot arreu i que l’equip de govern té dret a fer-
la. Del que es tracta és de posar-se d’acord els partits en els criteris generals admissibles. 
 
VII. MOCIÓ MANIFEST BICICLETA 
 
Es llegeix la moció següent dels grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC: 
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Atès que els passat mes de juny de 2006 es va celebrar a Barcelona el 1er Congrés 
Català de la Bicicleta amb l’assistència de 300 participants. 



Atès que a l’esmentat Congrés es va aprovar un Manifest per defensar i impulsar l’ús 
de la bicicleta. 

Atès que la Comissió Organitzadora del Congrés s’ha adreçat a aquest Ajuntament 
demanant-nos l’adhesió a aquest Manifest. 

Atès que Vilafranca és una vila que ve treballant des de fa temps en temes de mobilitat 
sostenible 

Atès que des de l’ajuntament de Vilafranca s’està impulsant l’ús de la bicicleta, amb la 
creació de carrils bici, zones 30, aparcaments i altres mesures completaries 
 

Per tot això, S’ACORDA: 
1) Procedir a la lectura del Manifest 
2) Aprovar i adherir-se i al Manifest sorgit del 1er Congrés Català de la Bicicleta  
3) Comunicar l’aprovació d’aquest Ple a la Comissió Organitzadora del  Congrés Català de 

la Bicicleta. 
 
També es llegeix el Manifest al qual fa referència la moció, amb el redactat següent: 
 

Conclòs el 1r Congrés Català de la Bicicleta, a Barcelona el 9 de juny de l'any 2006, 
proclamem que tothom té dret d'anar en bicicleta sense patir lesions ni danys, gaudint, a més a 
més, del trajecte. Declarem que la consolidació d'una cultura favorable a l'ús de la bicicleta 
requereix major promoció de totes les organitzacions i de totes les institucions de Catalunya .  

L'ús de la bicicleta com a eina de mobilitat contribueix a millorar la qualitat de vida, és 
saludable, i té nombrosos avantatges tant per a l'individu com per a la societat:  

• La bicicleta és un vehicle silenciós, net, assequible i sostenible. • Ajuda a reduir la 
congestió a les ciutats i ajudar a fer el trànsit més segur i fluid. • Millora la cohesió social i 
ofereix independència i llibertat. • Precisa poc espai d'estacionament i millora la qualitat dels 
espais públics. • És una eina de mobilitat ràpida per a distàncies curtes. • Augmenta les 
oportunitats de lleure, esport i turisme. • Millora la salut física i mental per ser una activitat 
física moderada.  

A Catalunya, els desplaçaments, que fa la major part dels ciutadans, són curts. La gran 
majoria de viatges es fan dins de la pròpia ciutat: entre un 60% i un 90% dels desplaçaments són 
inferiors a 8 km. En moltes ciutats i pobles, anar a peu i en bicicleta són els modes de transport 
més utilitzats. La bicicleta té un gran potencial com a eina de mobilitat.  

• La participació de la bicicleta en el transport es pot incrementar i millorar. Pot 
constituir un mitjà eficaç d'accés al transport públic. • La bicicleta és una eina de mobilitat 
alternativa al cotxe i la moto per a un 50% dels desplaçaments curts. Per desenvolupar el 
potencial de la bicicleta i fer que el seu ús sigui atractiu i segur, cal: • Dissenyar els espais 
urbans perquè la majoria dels viatges es puguin fer en bicicleta. • Reconèixer a la bicicleta valor 
i funcionalitat igual a la dels altres mitjans de transport. • Millorar i incrementar la xarxa 
d'itineraris ciclistes, tant en l'àmbit urbà com en l'interurbà. • Augmentar la seguretat contra 
robatoris de bicicletes. • Afavorir la intermodalitat i la multimodalitat. • Impulsar polítiques i 
campanyes de promoció de la bicicleta. • Incentivar fiscalment l'ús de la bicicleta. • Dissenyar la 
infraestructura de manera que s'evitin conflictes entre ciclistes i altres usuaris de la via pública, 
mitjançant la separació dels diferents tipus de transports i/o la reducció de la velocitat i del 
volum del trànsit motoritzat. • Preveure finançament suficient per a la gestió posterior i el 
manteniment de les infraestructures ciclistes. • Desenvolupar programes d'educació, formació i 
informació. La formació de tots els usuaris de la via pública, el coneixement i el compliment de 
les normes de seguretat viària són fonamentals per incrementar l'ús segur de la bicicleta.  

El Pla Estratègic de la Bicicleta a Catalunya ha d'intensificar la promoció de la bicicleta, 
desplegar el seu potencial i millorar el clima favorable a la mobilitat en bicicleta. Els 
participants del 1r Congrés Català de la Bicicleta fem una crida a totes les administracions de 
Catalunya perquè l'aprovin i el comencin a implementar de la manera més eficaç, i que 
conjuntament amb les indústries relacionades amb la bicicleta:  
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• S'esforcin per aconseguir que desplaçar-se en bicicleta sigui més atractiu i segur. • 
Incrementin les infraestructures per a l'ús de la bicicleta. • Destinin més recursos al finançament 
de projectes de promoció de la bicicleta. • Intensifiquin les vies de col·laboració amb totes les 
parts implicades, especialment amb les organitzacions d'usuaris de la bicicleta.  



Ens assegurarem que les nostres experiències estiguin disponibles per formar part de 
catàlegs sobre polítiques relatives a la bicicleta. Treballarem coordinats perquè els plans i les 
bones intencions d'aquest congrés esdevinguin accions per aconseguir un major i més segur ús 
de la bicicleta, convidant a totes les persones i entitats a col·laborar en aquesta tasca. Avaluarem 
els resultats en el 2n Congrés Català de la Bicicleta.  
 
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat. 
 
En nom dels grups que presenten la moció, Francisco Romero remarca que el Manifest 
procedeix del 1r Congrés Català de la Bicicleta, i que s’han demanat adhesions dels 
ajuntaments. 
 
Otger Amatller (CUP) es mostra favorable a la moció, encara que creu que més que manifestos 
calen fets. En el mes de novembre de 2003 ja es va aprovar una moció en aquest ple sobre els 
carrils bici, i fins ara no s’ha avançat gaire. És cert que existeixen alguns carrils bicis en els 
barris perifèrics, però dins del nucli s’han fet obres de reforma sense preveure aquests carrils. 
Els carrils 30 actuals poden ser un bon complement, però per si mateixos no funcionen. Quan 
materialment és possible s’ha d’apostar pels carrils bici. 
 
Josep Ramon (PP) dóna suport a la moció, i espera que les iniciatives tinguin èxit, perquè l’ús 
urbà de la bicicleta no arrela gaire a Vilafranca. 
 
Emília Torres (CiU) recolza la moció i dóna suport a la mobilitat sostenible i a la bicicleta. 
S’han fet accions però se n’han de fer moltes més. Cal fer més carrils bici, fer entendre el 
significat de les zones 30, construir més aparcaments per a bicicletes, oferir més informació i 
educació, etc. 
 
Patro Recober (grup Socialista –PSC-ICV-) destaca que en aquest mandat municipal s’ha fet un 
salt quantitatiu i qualitatiu: nous aparcaments per a bicicletes, carrils nous, zones 30 que facin 
compatible el trànsit de vehicles i bicicletes, bicicletes d’ús públic, propera posta en marxa del 
“biceberg”, educació a les escoles, etc. De tota manera, cal continuar realitzant accions. A 
preguntes d’Otger Amatller (CUP), Recober diu que espera que el “biceberg” pugui posar-se en 
marxa aviat, quan acabi la remodelació de l’estació d’autobusos que impulsa la Generalitat. 
 
 
VIII. MOCIÓ REIAL DECRET ENSENYAMENTS 
 
Es dóna lectura a la següent moció del grup d’ERC: 
 
 El govern espanyol acaba d’aprovar el Reial Decret 1513/2006 amb el qual es regulen 
diferents aspectes bàsics de l’Educació Primària i, molt particularment, imposa la programació 
d’una tercera hora dedicada a la llengua castellana a les escoles de Catalunya. El fet, adoptat 
unilateralment i sense comunicació prèvia al govern de Catalunya i al conjunt de la comunitat 
educativa, és d’una gravetat objectiva i ha causat una lògica preocupació en el conjunt de 
l’opinió pública. 
 
Volem expressar la nostra defensa de l’actual sistema d’immersió lingüística així com també 
del sistema educatiu establert a Catalunya. En aquest sentit, volem recordar que el model 
d’immersió lingüística que ha esta aplicat a la Generalitat compta amb el consens del 90% del 
Parlament i ha estat funcionant i progressant de manera prou positiva en els darrers anys. 

Cal  assenyalar també que, a hores d’ara, des dels centres escolars es demana una 
regulació que faci compatible els propis plans educatius, és a dir, la seva pròpia autonomia, 
amb una normativa mínima comuna. És injustificable, en conseqüència, que el govern espanyol 
impulsi mesures que no responguin a les necessitats sentides com a pròpies per la comunitat 
educativa de Catalunya. 

És per tot el que s’ha exposat que S’ACORDA: 
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1.-  Expressar el desacord amb el Reial Decret 1513/2006, tant per qüestions de forma 
com de fons. 

2.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que emprengui les mesures 
necessàries(jurídiques, polítiques, et.) per tal que aquest decret no es dugui a la pràctica i no es 
posi en discussió la continuïtat dels sistema d’immersió lingüística. 

3.-  Manifestar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent 
la llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la 
cohesió social del nostre país. 

4.-  Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de 
Municipis de Catalunya.  

 
Aquesta moció s’ha aprovat amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent aquest darrer al 
grup del PP. 
 
Joan Recasens (ERC) denuncia que el Govern de l’Estat vol imposar una tercera hora setmanal 
de castellà a les escoles, vulnerant les competències de la Generalitat. Cal complir la llei i 
l’Estatut. A Catalunya no hi ha problemes lingüístics, i si alguna llengua té problemes en 
comparació amb el castellà és el català i fins i tot l’anglès, ja que la TV i altres productes 
audiovisuals s’emeten majoritàriament en castellà. 
 
Otger Amatller (CUP) dóna suport a la moció, i ratifica que el problema a Catalunya és la 
manca de coneixement suficient del català. 
 
Josep Ramon (PP) rebutja la moció, atès que l’esperit del Reial decret és correcte en pretendre 
una mica més de presència del castellà a l’escola. 
 
Pere Regull (CiU) considera lamentable que el Govern d’Espanya es fiqui en aquestes 
qüestions, envaint competències de Catalunya i ignorant realitats com el retrocés de l’ús del 
català a l’àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV-) dóna suport a la moció, i recorda que el Govern 
de la Generalitat ja ha demanat informes jurídics per saber si pot impugnar amb èxit el Reial 
decret. 
 
 
IX. MOCIÓ TELEVISIÓ PER ONES A LES CLOTES 
 
El text definitiu de la moció que CiU sotmet al ple, després d’una precisió del membre del grup 
Aureli Ruiz, és el següent: 
 

Actualment, Vilafranca rep senyal de televisió per ones, i ho fa a través dels repetidors 
més propers, bàsicament situats a Sant Pere de Ribes, per la banda de la costa, o a Tarragona, 
per la banda sud. 

Això fa que determinades zones de Vilafranca quedin amb un senyal molt pobre de 
televisió. Especialment greu és el cas d’una bona part del Barri de Les Clotes, on una quantitat 
important de veïns només poden veure un o dos canals de televisió, amb qualitat acceptable. 

El problema més gran vindrà ara amb l’apagada de la televisió analògica, ja que la 
TDT (Televisió Digital Terrestre), malgrat incorpora una tecnologia que fa que la qualitat del 
senyal que arriba sigui millor, també fa que necessiti una qualitat important del canal de 
transmissió. Així, zones que no tinguin una visió directa amb el repetidor, poden veure com el 
senyal arriba amb forces talls, o ni tan sols arribi als seus televisors, amb el qual no veuran ni 
un sol canal de televisió. Aquesta situació es pot comprovar ja ara, inclús el mapa actual de 
cobertura de la TDT indica que Vilafranca no està coberta al 100%, concretament no arriba el 
senyal a una zona del barri de Les Clotes. Pensem que una vila com Vilafranca hauria 
d’arribar al 100%. 
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Especialment greu és que Vilafranca Televisió actualment no arriba a aquests veïns, a 
través dels repetidors tradicionals. Malgrat l’esforç que ha suposat posar una antena a Sant 
Pau, és evident que els veïns no saben que cal posar una nova antena addicional, o tenen 
dificultats per posar-la o no disposen de informació de com fer-ho. 

Els veïns del barri de Les Clotes s’estan movilitzant amb una recollida de signatures, 
per demanar que les administracions públiques intervinguin per què es facin tots els passos 
necessaris per a que es puguin veure bé i de manera gratuïta tots els canals nacionals i locals 
de televisió al barri. Això es pot fer extensiu a totes les zones de Vilafranca on no es veu bé la 
televisió. 
 

Per tot això S’ACORDA: 
1. Que l’Ajuntament faci una campanya informativa en aquelles zones amb problemes de 

senyal, per tal de fer conèixer com aconseguir veure Vilafranca Televisió amb la 
màxima qualitat possible, a través de tots els seus canals, inclús a través del repetidor 
de Sant Pau, amb mesures adients per afavorir aquesta recepció. 

2. Que l’Ajuntament demani a les televisions d’àmbit nacional i estatal: TV3, TVE, T5, 
Antena 3, Cuatro i La Sexta, que millorin el seu senyal a Vilafranca i al Penedès, 
informant-los de la possibilitat d’emetre el seu senyal des del repetidor de la muntanya 
de Sant Pau, amb els beneficis de cobertura que això suposa. 

3. Fer arribar a les administracions competents el malestar i la preocupació que suposa 
per a un grup important de veïns de la vila el no poder veure la televisió en condicions i 
el fet que amb l’arribada de la TDT no es pugui ni veure la televisió de manera 
gratuïta. 

4. Fer arribar aquests acords a la Direcció General de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya, al Ministerio de Fomento, i a totes les televisions d’àmbit nacional i estatal 
esmentades en el punt 3. 

 
Aquesta moció s’ha aprovat per unanimitat. 
 
Aureli Ruiz (CiU) afirma fer-se ressò de la demanda de molts veïns del barri de les Clotes. En 
algunes zones molts canals no es veuen bé, ni tan sols comprant un adaptador TDT. Cal exigir 
que se solucionin aquests problemes de visualització. 
 
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV- i equip de govern) es mostra favorable a la 
reivindicació. Remarca l’esforç fet pel municipi perquè Vilafranca TV es pugui veure 
gratuïtament a tot arreu, i pensa que amb la Televisió Digital Terrestre els problemes de manca 
de visibilitat s’han de solucionar. 
 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest apartat de l’ordre del dia, es produeixen les intervencions següents: 
 
a) Fernando García (CiU) adreça a Francisco Romero diverses preguntes sobre els pisos 
condicionats per la Societat Municipal d’Habitatge al carrer dels Ferrers (“Cal Mencia”). En 
l’acta del ple de desembre, a la pàgina 17, el regidor Coordinador de Govern Ramon Xena 
qualifica els habitatges com a pisos socials per a la gent gran, mentre que a la pàgina 19 
Francisco Romero parla de pisos tutelats. CiU vol saber si l’equip de govern considera que són 
el mateix pisos socials i tutelats, si en cas de ser tutelats la tutela la farà l’Ajutament, quina 
quantitat està previst que paguin les persones que hi aniran a viure, si es disposa ja del plec amb 
les condicions que han de complir les persones que vulguin optar a un dels pisos i, en el cas que 
es tingui el plec de condicions, demana que se’n lliuri un exemplar al grup de CiU. 
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L’alcalde Marcel Esteve afirma que la persona més indicada per a contestar és Ramon Xena, 
avui absent, i Francisco Romero afegeix que aquestes preguntes es contestaran per escrit. 
L’alcalde explica que es tracta de 17 pisos més els dos que corresponen a Càritas, promoguts 
per la Societat d’Habitatge. En aquests moment s’està negociant i ultimant un acord per a 
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vendre els habitatges a la fundació Amàlia Soler, i la voluntat és poder ofertar els pisos 
ràpidament, però s’hauran d’establir amb la fundació els preus, els criteris i els barems. 
 
Fernando García reitera que ell preguntava també si hi havia diferències entre pisos socials i 
tutelats, contestant l’equip de govern que respondrà per escrit. 
 
b) Fernando García (CiU) es pregunta si l’alcalde modera el ple o és un locutor d’allò que hi 
passa. Lamenta l’actitud de l’alcalde quan en un moment d’aquesta sessió ha manifestat pel 
micròfon que Fernando García es trobava absent del saló en aquells instants, quan en realitat 
durant el ple s’han produït dotze absències temporals de regidors, sense que l’alcalde en fes 
esment. De fet, diu Fernando García, mai no es fan per l’alcalde aquestes precisions, per la qual 
cosa considera que l’alcalde no ha donat la talla. Respon l’alcalde Marcel Esteve que demana 
disculpes si Fernando García s’ha sentit ofès, però que el comentari l’ha fet tenint en compte 
que això ha passat durant la votació del Reglament sobre el català, en què no tots els regidors de 
CiU han votat en el mateix sentit, i en el moment d’anunciar el resultat de la votació s’ha hagut 
de remarcar l’absència d’un regidor per evitar confusions. Replica Fernando García que en el 
passat s’han donat situacions similars, i fins ara no es deia el nom del regidor temporalment 
absent. 
 
c) Otger Amatller (CUP) fa referència a l’acord plenari de novembre sobre la Vegueria. Un dels 
punts de la moció aprovada deia que la Junta de Govern havia de designar una persona 
responsable d’implementar les mesures, algunes d’elles tan immediates com col·locar una 
pancarta fixa a la façana de la Casa de la Vila. L’alcalde Marcel Esteve contesta que es va 
acordar que les mesures les decidiria tota la Junta de Govern, davant la qual afirmació Otger 
Amatller pregunta a la Junta de Govern perquè no es tiren endavant les mesures més 
immediates. Contesta l’alcalde que es respondrà per escrit. 
 
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 
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